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APRESENTAÇÃO:
“Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como
bons despenseiros da multiforme graça de Deus.” (1Pedro 4.10)

Os ensinos bíblicos são imprescindíveis na vida de todo cristão. Desprezá-los, é
ignorar um conteúdo espiritual inestimável. O propósito de estudar a Bíblia, de forma
ordenada e contínua, é que as Sagradas Escrituras podem: levar-nos à fé salvadora em
Cristo Jesus (cf. João 20.21), orientar-nos sobre decisões do dia-a-dia (cf. 2Timóteo
3.16), guardar-nos contra superstições, mentiras e enganos (cf. Salmo 119.105),
livrar-nos de cairmos em pecados, desordem emocional e cegueira espiritual (cf.
Salmo 119.11; Efésios 6.17; Apocalipse 1.3) e por fim, dar-nos sabedoria e
compreensão sobre fatos do passado, do presente e do futuro (cf. Salmo 19.8; 2Pedro
1.19; Apocalipse 1.1).
O objetivo deste 2º módulo é promover a condução da comunidade cristã para o
despertamento espiritual, de forma que ela entenda que Deus concedeu, a cada filho
Seu, uma habilidade especial para cumprir o Seu propósito divino.
Esperamos que, ao finalizar os estudos desta presente revista, você tenha sido
despertado(a) pelo Espírito Santo para atuar – com grande alegria e eficácia – em
alguma área ministerial, utilizando para isso, as ferramentas espirituais com as quais
Deus o equipou para servir e edificar a sua comunidade cristã.
Na Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Herbert Pereira
Redator
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Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
LIÇÃO

TEMA

DATA

1

DIFERENÇAS ENTRE DONS E TALENTOS

___/___/____

TEXTOS BÍBLICOS:
“A respeito dos dons espirituais, não
quero, irmãos, que sejais ignorantes... Há
diversidade de dons, mas o Espírito é o
mesmo.” (1Coríntios 12.1,4)
“Irmãos, apliquei essas coisas a mim e
a Apolo, por causa de vós, para que aprendais
por nosso intermédio a não ir além do que
está escrito,...” (1Coríntios 4.6)

1. INTRODUÇÃO
Um dos maiores problemas que uma igreja evangélica pode enfrentar é, sem dúvida, quando a
liderança da mesma deixa de se posicionar em relação as desordens e excessos doutrinários ocorridos
na igreja local. O ministério do Espírito Santo é estabelecer no Seu povo a comunhão e a consolação
(cf. João 14.26; 2Coríntios 13.13). O Espírito Santo veio para possibilitar a convivência harmônica dos
intelectualmente diferentes, isto é, daqueles que não são iguais na forma de pensar e agir. Mas porque
é mal compreendido, Ele acaba sendo a razão do cisma da igreja evangélica no Brasil.
Os evangélicos em geral são concordes em quase todas as doutrinas da Bíblia. Mas quando eles
tratam da doutrina do Espírito Santo, aí é cada um para o seu lado, cada um dá um nome para a sua
igreja e cada um vai seguir aquilo que crê. Então, por mais incrível que pareça, Aquele que veio para
unir, sendo mal interpretado, divide. Na verdade não é Ele quem divide, e sim, a má compreensão de
Sua obra e ministério na Igreja. E quando não divide, a má compreensão da doutrina do Espírito Santo
é capaz de provocar verdadeiros desajustes nas mentes mais frágeis e suscetíveis ao engano, como o
caso de um jovem que me escreveu certa vez relatando que, por causa da má compreensão dos dons
concedidos pelo Espírito Santo, ele estava pensando – literalmente – em cometer suicídio.
O cristão contemporâneo geralmente não é reflexivo, não pensa como deveria pensar, não gasta
tempo no estudo individual e aplicado da Palavra de Deus. Ao contrário, costuma viver de eventos, de
reuniões de consagração, de ajuntamentos solenes, de vigílias em montes “sacrossantos” e, por causa
dessas coisas, ora na avalanche neopentecostal que o Brasil vem sofrendo, ora no efeito avestruz (que
enterra a cabeça e se torna alheio ao que acontece no mundo exterior), o recheio da igreja vai ficando
cada dia mais insípido (no que se refere ao homem).
Se por um lado o medo aliena, por outro lado o liberalismo extrapola. Qual será, então, o ponto
de equilíbrio, o meio termo? – A Bíblia, que aliás, não é meio termo, mas termo absoluto. Como
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cristãos que somos, não podemos nos afastar em nenhum momento da simplicidade e da pureza do
Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo (cf. 2Coríntios 11.3).
Ao abordarmos o assunto dos dons espirituais é preciso, em primeiro lugar, verificarmos o
propósito e a necessidade deles e suas consequências registradas na Bíblia e na história secular. A
presente lição servirá, humildemente, como uma introdução; algo que sirva de inspiração para que
você possa se aprofundar nos assuntos relacionados aos dons espirituais, tendo momentos prazerosos
retirados do imenso mar de bênçãos que é o estudo bíblico.
2. O LIVRO DE ATOS NÃO SERVE À CONSTRUÇÃO DE FÓRMULAS TEOLÓGICAS
O livro de Atos – como o próprio nome diz – é um livro de atos, de experiências, não de
doutrinas. E atos, experiências, não são padronizáveis, não podem ser absolutizados na sua forma: só
doutrinas têm tal possibilidade. Se fôssemos erguer doutrinas com base em Atos, imagine que
doutrinas – como a da conversão – ganhariam lugar sem precedentes – como o ocorrido na vida e na
experiência de Paulo. Porque se há uma experiência de conversão extraordinária e fenomenológica,
em Atos, esta é a do apóstolo Paulo que, quando se converteu, “... subitamente uma luz do céu brilhou
ao seu redor e, caindo por terra ouviu uma voz (...) e ficou cego (...)” (cf. Atos 9.3-9). Baseado nisso
poderíamos pregar sobre “os sintomas e as evidências de uma genuína conversão”, no qual
afirmaríamos o seguinte: “o homem genuinamente convertido é aquele que viu uma luz no céu, ouviu
uma voz e ficou cego durante o período de três dias”.
Se a conversão de Paulo virasse um padrão doutrinário-experiencial, iria criar duas realidades:
um grande grupo de neuróticos procurando viver, sentir e produzir os mesmos fenômenos de
conversão; e um grupo de mentirosos afirmando que experimentaram tais fenômenos. É preciso tomar
cuidado, pois transformar experiências subjetivas em padrões doutrinários pode gerar uma catástrofe.
Portanto, o livro de Atos nos impossibilita de fazer a construção de qualquer fórmula teológica
sobre como – e quando – se recebe os dons do Espírito Santo. O livro não oferece doutrinas, apenas
relata experiências, e estas não obedecem a um padrão.
A doutrina do Espírito Santo tem que ser erguida com base nas cartas doutrinárias, não em Atos
– que se trata apenas de uma narrativa histórica. Não obstante, não podemos construir doutrinas em
Atos e confirmá-la nas cartas. O contrário é que é o correto. Em Atos há somente fatos, não a
interpretação teológica deles.
3. DIFERENÇA ENTRE TALENTOS E DONS
Talentos são habilidades naturais herdadas ou adquiridas. É algo inato. A palavra “talento”,
do latim talentum, denota “inclinação, desejo de fazer, de realizar”. O termo serve como sinônimo
para a “capacidade de criar, produzir com arte”, bem como para a “habilidade para realizar
determinada atividade”. Os talentos nascem com o indivíduo e podem ser desenvolvidos com estudo,
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dedicação e persistência. Porém, quando o talento não é conhecido, não é possível desenvolvê-lo, ou
seja, ele se transforma em um recurso inutilizado ou subutilizado.
Não devemos confundir a palavra “talento” com o termo “talento” registrado na parábola de
mesmo nome (a ‘parábola dos talentos’, cf. Mateus 25.15-30). No texto bíblico, a palavra “talento”
vem do grego

(tálanton) e significa “balança”, “peso arredondado”, “soma de dinheiro”

em ouro, prata, bronze ou ferro. No Antigo Testamento cada talento, do hebraico rKk
ƒ k
iK (kikkar), era
equivalente a 20,4kg de um desses metais. Depois passou a ser uma unidade monetária que equivalia a
6.000 denários (um denário era a diária de um trabalhador rural). Ou seja, o talento era uma unidade
de medida. O talento judaico era equivalente a 34 quilos de alguma coisa – normalmente prata. Sendo
assim, no contexto específico do texto bíblico citado acima, talento nada tem a ver com as habilidades
ou qualidades pertencentes a alguém.
Os talentos diferem dos dons, que são ofertados. O termo “dom”, do hebraico t¬t
—L m (mattath),
significa “dádiva, oferta, presente”. No Novo Testamento o vocábulo “dom”, do grego
(charísma), significa “efeito, resultado, fruto” [da Graça de Deus]. O vocábulo “graça” por sua vez,
vem do grego

(charís), e denota “favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio”. No

caso dos dons espirituais, eles são virtudes que distinguem certos cristãos e os capacitam a servir a
Igreja de Cristo. O dom não pode ser comprado ou adquirido por méritos próprios. É fruto da Graça.
Os talentos e dons espirituais diferem entre si em para quem são dados e quando. Uma pessoa –
independentemente de sua crença em Deus – recebe talento natural como resultado de uma
combinação da genética (alguns têm a habilidade natural para música, arte ou matemática) e ambiente
(crescendo em uma família musical vai ajudar o desenvolvimento do talento em música), ou
simplesmente porque Deus quis favorecer certas pessoas com certos talentos (por exemplo, Bezalel em
Êxodo 31.1-6). Mesmo que exista algum componente genético, qualquer talento depende de três
atitudes para atingir sua plenitude: treinamento, disciplina e perseverança. Os dons espirituais são
dados aos cristãos pelo Espírito Santo (cf. Romanos 12.3, 6) no mesmo tempo em que colocam sua fé
em Cristo para obter perdão de seus pecados. Naquele momento, o Espírito Santo dá ao novo crente os
dons espirituais que deseja que aquele crente tenha (cf. 1Coríntios 12.11).
Para resumir as diferenças entre dons espirituais e talentos, podemos afirmar que talento é
resultado de genética e/ou treinamento, enquanto que o dom espiritual é resultado do poder do
Espírito Santo. Talvez essa afirmação produza certa confusão na mente de algumas pessoas pelo fato
delas, na maioria das vezes, erroneamente substituírem o termo “talento” pela expressão “dom
natural” – sendo que a proposição correta é “habilidade natural”.
Qualquer pessoa, cristã ou não, pode possuir certo talento enquanto que apenas os cristãos
possuem dons espirituais. Embora ambos, talentos e dons espirituais, devam ser usados para a glória
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de Deus e para ministrar uns aos outros, os dons espirituais se focalizam nesses serviços apenas,
enquanto que os talentos podem ser usados para objetivos completamente não espirituais.
No inconsciente coletivo das pessoas que se dizem evangélicas, comumente se opera a ideia de
que nós precisamos buscar o Espírito Santo o tempo inteiro. Da mesma forma é difundida a ideia de
que nós precisamos entrar constantemente na presença de Deus – uma contradição pois, só entra na
presença de Deus, quem está fora dela. Isso porque não dá para entrar já estando dentro. Como
podemos buscar o Espírito Santo se Ele já habita em nós (cf. Romanos 8.9, 11; 1Coríntios 3.16; 6.19)?
Além disso, precisamos aprender que não se entra e sai da presença de Deus, mas se anda e se vive na
presença dEle. Não se busca o Espírito Santo, mas se tem, porque Ele está habitando em nós.
No dom espiritual sentimos a ação do Espírito Santo operando em nós, por nós e através de nós.
Sentimos, ao realizar aquilo que é dom, que as forças não são nossas e por isso não nos enfadamos ou
desanimamos; percebemos que é Deus quem está agindo e que nada poderíamos fazer sem Ele. Os
dons e a vocação de Deus são irrevogáveis (cf. Romanos 11.29). Porém, quando o crente está em
pecado, em rebeldia, ele não conseguirá desenvolver plenamente o seu dom. Ele pode continuar
fazendo tudo na obra, menos usar com eficácia o poder de Deus. O dom sem unção se torna apenas em
uma habilidade que não produz vida.
4. OBSERVAÇÕES SOBRE OS DONS
É muito importante que notemos algumas observações feitas pelo apóstolo Paulo, tanto sobre a
natureza dos dons como sobre a maneira pela qual eles são exercidos. Essas observações aparecem em
1Coríntios 12 e 14. Vejamos:
1)

Os dons espirituais são concedidos para o corpo (a igreja). Eles são para edificação de todo o
corpo, não meramente para o prazer ou o enriquecimento dos indivíduos que os possuem. Os
dons do Espírito Santo são sempre usados para edificação e benefício de outra pessoa – com
exceção do “dom de línguas” que recebe atenção especial do apóstolo Paulo no momento em
que ele escreve à Igreja em Corinto (cf. 1Coríntios 12.7; 14.5,12).

2)

Nenhuma pessoa, sozinha, possui todos os dons espirituais (cf. 1Coríntios12.14-21), nem
acontece de um dos dons ser concedido a todas as pessoas (cf. 1Coríntios12.28-30). Por
conseguinte, os membros da igreja precisam uns dos outros, sendo mutuamente edificados.

3)

Embora nem todos sejam notáveis, todos os dons espirituais são importantes para a edificação
do Corpo de Cristo (cf. 1Coríntios12.22-26).

4)

O Espírito Santo distribui os vários dons a quem lhe apraz (cf. 1Coríntios 12.11).

5)

Ser cheio do Espírito não é tanto uma questão de obter mais do Espírito Santo, mas de Ele
possuir uma fatia maior da nossa vida.
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Em geral, os dons do Espírito Santo elencados na Bíblia são os seguintes: sabedoria,
conhecimento, profecia, fé, cura, operação de milagres, discernimento de espíritos, variedades de
línguas, interpretação de línguas, apostolado, evangelista, pastoreio, mestre, palavra, serviço,
exortação, contribuição, liderança e misericórdia (cf. Romanos 12.6-8; 1Coríntios 12.1-14; Efésios
4.11; 1Pedro 4.11).
É vedado o acréscimo de outros “dons”, bem como suas respectivas nomenclaturas, se esses
“dons” não forem ratificados e referendados explicitamente por alguma passagem bíblica doutrinária.
Não podemos nos esquecer da instrução deixada pelo apóstolo Paulo, de que não devemos “ir além do
que está escrito” (cf. 1Coríntios 4.6). Por exemplo: ao contrário do que é amplamente difundido por
aí, não existe “dom de orar”, uma vez que, segundo as Sagradas Escrituras, o ato de orar não é dom,
mas mandamento dirigido a todo cristão (cf. 1Tessalonicenses 5.17) e cuja prática pode – e deve – ser
aprendida (cf. Lucas 11.1-4).
Os dons do Espírito Santo, diferentes da forma como nós vemos acontecer em diversas igrejas
evangélicas espalhadas pelo Brasil, começam pelos dons pedagógicos: o dom da sabedoria e o dom da
ciência (ou conhecimento), cf. 1Coríntios 12.8. O dom do Espírito Santo começa em nossa razão e não
em nossa emoção. O escritor e evangelista britânico Leonard Ravenhill (1907–1994) costumava dizer
que “um evangelista popular atinge suas emoções. Um verdadeiro profeta alcança sua consciência”.
A maioria dos povos ditos evangélicos acredita que quando o Espírito Santo está agindo, Ele vai
mexer como a nossa emoção, vai trabalhar em nossa sensibilidade, em nossa sensitividade. De modo
que nós vamos tremer, cair, pular, correr etc. Essas pessoas acreditam que o Espírito Santo começa a
agir na igreja por meio de experiências sensitivas, sendo que na verdade, quando o Espírito Santo
começa a Sua obra no meio da Sua igreja, propositadamente Ele começa com os dons pedagógicos:
sabedoria e ciência. E por incrível que pareça, embora esses dons os primeiros, eles são os últimos que
a igreja evangélica no Brasil tem buscado, infelizmente...
5. CONCLUSÃO
Em nossa conclusão há a necessidade de enfatizarmos que os dons espirituais são presentes ou
capacitações especiais que Deus deu a Igreja conforme Seu propósito e conforme a necessidade dela.
Deus deixou uma tarefa para a Igreja: pregar, ensinar e batizar (cf. Mateus 28.19-20). Esse é o
propósito da Igreja. Para tal é preciso que a Igreja trabalhe. É preciso que haja ensino abundante que
gere homens e mulheres que sejam profundos conhecedores das riquezas contidas na Palavra de Deus.
A igreja precisa de gente que se levante e organize, lidere, anime, cuide, esforce, ore, aconselhe e ame
as demais pessoas. Esse é o propósito dos dons espirituais. Egoísmo, glória própria, soberba,
carnalidade, engano, indiferença e conformismo não entram nos planos dos dons para a Igreja. A
edificação do corpo é o que há de fazer a Igreja caminhar triunfantemente sobre a terra.
Herbert Pereira
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1. Como os dons espirituais são vistos pela maioria das igrejas evangélicas do nosso país?
R:________________________________________________________________________________
2. Em sua opinião, existe algum dom espiritual que é mais “cobiçado” pelos cristãos?
R:________________________________________________________________________________
3. Por que nas igrejas evangélicas existe tanta competição envolvendo os dons espirituais?
R:________________________________________________________________________________
4. Uma pessoa que possui certa quantidade de dons pode ser considerada uma pessoa mais “espiritual”
que outras?
R:________________________________________________________________________________
5. Como um dom espiritual, utilizado de forma incorreta, pode atrapalhar a edificação da Igreja?
R:________________________________________________________________________________
6. Existem dons espirituais que são mais relevantes do que outros? Comente.
R:________________________________________________________________________________
7. Por que muitas pessoas confundem “dons” com “talentos”?
R:________________________________________________________________________________
8. Quais são as características de uma igreja cujo exercício dos dons espirituais é frequente?
R:________________________________________________________________________________
9. Diante de uma sociedade pós-moderna, onde tudo é relativo, existe algum dom espiritual que tenha
se tornado obsoleto? Comente.
R:________________________________________________________________________________
10. Como você tem buscado exercer o dom espiritual com o qual o Espírito Santo te capacitou?
R:________________________________________________________________________________
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Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
LIÇÃO

TEMA

DATA

2

O DOM DA SABEDO RIA

___/___/____

TEXTO BÍBLICO:
“Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da
sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da
ciência.” (1Coríntios 12.8)

1. INTRODUÇÃO

Como aprendemos na lição anterior, os
dons do Espírito Santo são dados para o
proveito

comum.

São

dons

que,

sendo

desenvolvidos na igreja, abençoa àqueles que
compõem a Igreja. E a Palavra de Deus diz que
a sabedoria é um dom.
A sabedoria focaliza uma habilidade que
Deus dá a alguém para que, na adversidade da
vida cotidiana (principalmente nos embates
entre luz e trevas), esse alguém consiga
compreender,

interpretar,

discernir

a

real

vontade de Deus para aquela situação. Em
outras palavras, o dom espiritual da sabedoria é
a habilidade dada por Deus para entender e
aplicar conhecimento para suprir necessidades
específicas do corpo de Cristo.

Sabedoria, do hebraico homÕkx
ﬂ (ihokmâh).
A ideia essencial dessa palavra representa um
modo de pensar e uma atitude para com as
experiências da vida, incluindo questões de
interesse geral e moralidade básica. Tais
assuntos se relacionam à prudência em
negócios seculares, habilidades nas artes,
sensibilidade moral e experiência nos caminhos
do Senhor.
Sabedoria, do grego
(sophía),
significa
“entendimento,
prudência,
compreensão, inteligência” (cf. Mateus 12.42;
13.54; Lucas 7.35; 21.15; Romanos 11.33;
1Coríntios 2.13 etc.). Em seu significado mais
abrangente, se refere a habilidade de manifestar
o caráter e a vontade de Deus na vida cotidiana,
tomar decisões piedosas e ser orientado por
Deus, de forma que as escolhas da vida sempre
O agradem.
Sabedoria é o ‘insight’ da verdadeira
natureza das coisas, é a capacidade de discernir
modos de ação com vistas aos seus resultados, ou
seja, é a capacidade crítica, o domínio da arte do
viver habilidoso.
A sabedoria por ser encontrada em Deus, é
considerada um atributo divino (cf. Jó 12.13). A
sabedoria de Deus não se acha na especulação
humana. Ele e somente Ele pode providenciar
esta sabedoria para orientar o homem de modo
que este possa viver a melhor vida moral e ética
possível (cf. Provérbios 2.6; Jó 11.6).

Ser sábio não tem nada a ver com sentarse sob uma árvore e meditar sobre o sentido da
vida. A sabedoria envolve aprender os caminhos
de Deus a partir da sua Palavra e, então, fazer escolhas corretas baseadas na sua verdade. A sabedoria
de um homem está diretamente relacionada a quão moralmente correto o seu estilo de vida é.
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O dom espiritual da sabedoria pode ser usado imensamente no corpo de Cristo para ajudar
crentes individuais e a igreja a entenderem a perspectiva de Deus nas situações da vida e a
compartilhar aquelas percepções de uma maneira simples e inteligível. Este dom proporciona a
habilidade de explicar o que fazer e como fazê-lo. Quando os líderes da igreja possuem este dom e o
usam no desenvolvimento da igreja, isto pode evitar muitos perigos e levar o corpo a experimentar um
crescimento saudável. O dom da sabedoria ajudará a igreja a planejar adequadamente o ministério, o
evangelismo e o seu crescimento.
2. DESCRIÇÃO
O dom da sabedoria é um dom capacitador que pode ser usado no corpo para ajudar a
desenvolver a reflexão e sensatez na vida de todos os membros. Cada crente tem uma medida de
sabedoria. Sua sabedoria pode aumentar, se for exercitada. O Pai prometeu: “Se alguém tem falta de
sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e lhe será dado. Mas peça
com fé, sem duvidar, porque o que duvida é como uma onda do mar levada pelo vento” (Tiago 1.5-6).
A sabedoria aumenta por meio do “teste da fé” de acordo com Tiago 1.3.
A sabedoria, do grego

(sophía), é sempre atributo, nunca uma atividade. Ela vem do alto

(cf. Tiago 3.13-17) e não deve ser confundida com sabedoria humana, do grego

(sýnesis =

“faculdade da compreensão”, “entendimento”, “discernimento”, “apreensão” ou “julgamento”). O
termo

(sýnesis) pertence à categoria mais estreita do pensamento discursivo.

(sýnesis) contém os componentes existenciais da introspecção madura que se baseia na experiência.
Em uma linguagem mais simples,

(sýnesis), refere-se ao que chamamos de “Q.I.”, isto é, o

“quociente de inteligência” ou “quociente intelectual”. Sendo assim, a “sabedoria” que Deus concede
difere da “inteligência” que alguém possui. Na realidade, é o
reconhecer sua carência e dependência da

(sýnesis) do homem que o faz

(sophía) de Deus (cf. Provérbios 1.7; Tiago 1.5).

O dom da sabedoria capacita especialmente o crente para compartilhar Jesus efetivamente
porque ele pode discernir como abordar a pessoa com o evangelho. Este dom é de grande valor na vida
do cristão, porque exerce influência no relacionamento interpessoal e faz diferença na aceitação dos
problemas existenciais. Além disso, o dom da sabedoria capacita a pessoa: a aceitar seus limites, sua
fragilidade e transitoriedade; a fazer boas escolhas; a fazer diferença entre o absoluto e o relativo; e a
aproveitar suas experiências de vida para seu próprio crescimento. Não podemos dar o que não temos.
Se o que temos são pensamentos próprios, só transmitiremos conceitos e palavras, eloquência e
conhecimento humano que só alcançam o intelecto, as emoções, a mente e a vontade de quem ouve.
O dom da sabedoria não é um dom que se adquire ao estudar com grandes mestres, ou ao cursar
a melhor faculdade ou ler os melhores livros. O dom da sabedoria é algo que só pode ser ofertado ao
homem por Deus (cf. Tiago 1.5). O autor do livro de Provérbios nos ensina que “o SENHOR dá a
sabedoria; o conhecimento e o entendimento procedem da sua boca; ele reserva para os justos a
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verdadeira sabedoria, como um escudo para os que caminham em integridade, guardando as veredas
dos justos e protegendo o caminho dos seus santos” (Provérbios 2.6-8).
3. DIFICULDADES
Os que têm o dom da sabedoria entendem coisas que os outros não percebem. Eles enfrentam a
dificuldade de lidar com suas próprias emoções e em como elas são afetadas pelas decisões daqueles
que têm menos sabedoria. Se não andam em Espírito e não produzem o fruto do Espírito, as decisões
dos outros podem ser difíceis para eles. Podem se tornar irados, desanimados e derrotados. Quando a
igreja e/ou seus líderes tomam decisões não sábias, eles podem ficar desiludidos e se tornarem
desestimulados, vindo até mesmo a sair da igreja. Por outro lado, aquele que possui o dom da
sabedoria, e o utiliza em benefício de outrem, consegue entender, discernir, clarificar uma situação e,
ao começar a expor o seu ponto de vista dessa situação, aquilo que estava completamente confuso
começa a tomar forma. E quem ouve o que tem o dom da sabedoria, começa a entender aquilo que aos
seus próprios olhos era impossível de se entender.
4. SABEDORIA NO ACONSELHAMENTO
A sabedoria é muito útil, em gabinetes de aconselhamento. A um conselheiro atento, pode ser
revelado o momento certo de dizer uma palavra, não para dirigir a vida do outro, mas como auxílio
para que ele mesmo encontre a solução do seu problema e passe a tomar suas decisões com
responsabilidade. O dom da sabedoria visa trazer luz e a revelar as coisas que estão no mais profundo
oculto. E isso tem a ver com revelação de Deus, principalmente quando é para clarificar ao coração
dos homens as coisas que vêm do coração de Deus. O conselheiro que usa seus próprios
conhecimentos sem preocupar-se com a direção do Espírito, dá poucos frutos ou quase nenhum. Se a
pessoa ficar atenta à voz do Senhor, o Espírito revelará a palavra certa, no momento certo, sem
direcionar a vida do outro. A falta de sabedoria no aconselhamento, é a causa da perda de confiança
das pessoas que precisam de ajuda. Isto acontece porque, muitas vezes, o conselheiro apressa-se em
falar o que lhe vem à mente, sem a preocupação de ouvir atentamente o que o outro precisa expor.
O Espírito Santo trata cada um conforme as suas necessidades. Cada pessoa tem sua própria
identidade. Cada um é especial. A impressão digital e o DNA são únicos. O conselho dado a um, pode
não servir ao outro.
5. CONCLUSÃO
A sabedoria não é teórica, é prática e é para ser utilizada no dia a dia do cristão. Pela sabedoria,
sabe-se o tempo de Deus para cada coisa. O tempo de calar e o tempo de falar, o tempo de sair ou de
permanecer, o tempo de estar junto e o tempo de se afastar, e também como aplicar a Palavra de Deus
na vida prática. Ler Eclesiastes 3.1-8.
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1. Em sua opinião qual tem sido o maior empecilho para que os problemas e situações sejam
resolvidos com sabedoria?
R:________________________________________________________________________________
2. Qual o perigo de misturarmos o que chamamos de sabedoria “popular” com a sabedoria divina que
recebemos da parte do Espírito Santo?
R:________________________________________________________________________________
3. Como percebemos se uma pessoa está ou não agindo com sabedoria?
R:________________________________________________________________________________
4. O que falta às igrejas para que elas apresentem a mesma eficácia das igrejas lideradas pelos
discípulos e apóstolos do Senhor Jesus no que se refere a agir com sabedoria?
R:________________________________________________________________________________
5. Em que você tem feito para que a sabedoria que vem de Deus seja mais intensa na sua igreja local?
6. Você se considera “sábio” para enfrentar uma missão especial? Explique.
R:________________________________________________________________________________
7. Qual é o resultado da sabedoria divina nos ministérios do louvor, ensino e aconselhamento?
R:________________________________________________________________________________
8. Cite uma atitude de Jesus que pode ser considerada com sendo extremamente sábia.
R:________________________________________________________________________________
9. Por que muitas vezes nos sentimos incapazes de tomar uma decisão sábia diante do desafio para o
qual Deus nos chamou?
R:________________________________________________________________________________
10. Por que muitas pessoas que afirmam ter a sabedoria que vem do Céu tornaram-se exemplos de
orgulho, arrogância, prepotência e desprezo pelas outras pessoas?
R:________________________________________________________________________________
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Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
LIÇÃO

TEMA

DATA

3

O DOM DA CI ÊNCI A OU CONHECIMENTO

___/___/____

TEXTO BÍBLICO:
“Porque a um, pelo Espírito, é dada a
palavra da sabedoria; a outro, pelo mesmo
Espírito, a palavra da ciência.” (1Coríntios 12.8)

1. INTRODUÇÃO

Ciência ou Conhecimento, do
hebraico hovd
G‘ (de‘â), significa “reconhecer”.

O dom da ciência ou conhecimento é a
capacidade de conhecer em profundidade. Usa
primordialmente os recursos intelectuais da pessoa e
é desenvolvido pelo estudo.
Deus é objeto do conhecimento humano. Isaías
prevê uma terra repleta do conhecimento do Senhor
(cf. Isaías 11.9). O profeta prega o conhecimento (cf.
Isaías 28.9), e o governante ideal governa com tal
conhecimento (cf. Jeremias 3.15). Conhecer não é

Ciência ou Conhecimento, do grego
(gnósis). Substantivo para o verbo
(gnósko) que significa, “estar
tomado em conhecimento, vir a saber,
conhecer,
reconhecer”
ou
“entender
completamente” (cf. Marcos 13:28-29; João
13:12; 15:18; 21:17; 1Coríntios 8:9 etc.).
Ciência refere-se ao sentido de
entendimento completo e absoluto por parte
de Deus. (cf. Lucas 16:15; João 10:15;
1Coríntios 3:20). Indica uma relação entre a
pessoa “que sabe” e o objeto conhecido;
neste aspecto, o que é “conhecido” é de valor
ou importância para aquele que sabe, e, daí,
o estabelecimento do relacionamento, por
exemplo, especificamente o conhecimento de
Deus (cf. 1Coríntios 8:3).

simplesmente possuir informação; é saber e fazer o
que Deus da forma mais consistente possível.
No presente estudo aprenderemos como este precioso dom atua no meio da igreja, ao passo que
também listaremos algumas razões para o não desenvolvimento do dom da ciência ou conhecimento e
o não aproveitamento deles no corpo de Cristo.
2. A APLICAÇÃO PRÁTICA DO DOM DA CIÊNCIA OU CONHECIMENTO NA IGREJA
Basicamente sabemos que o dom da ciência ou conhecimento está no fato de alguém conseguir
“notar”, “perceber”, ou “reconhecer” uma coisa, pessoa ou situação através dos sentidos,
especialmente a vista. O verbo

(gnósko = “entender completamente”) também significa

“experimentar”, “ficar conhecendo”, ou seja, aquilo que foi experimentado fica conhecido por aquele
que o experimentou.
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O conhecimento das situações pode ser atingido mediante a reflexão, o julgamento e a
investigação, isto é, por processos lógicos de pensamento. Sendo que, o objeto do conhecimento pode
ser um objeto concreto, ou uma ideia na mente do sujeito que pensa.
O dom da ciência ou conhecimento na igreja visa compreender a plena realidade e natureza
situacional do corpo de Cristo e, assim, direcionar os membros do corpo para um foco comum, que
seja de acordo com a vontade de Deus. O dom da ciência ou conhecimento se distingue da simples
opinião de alguém que esteja em uma posição de liderança. Sem o dom da ciência ou conhecimento o
líder corre o risco de compreender situações na igreja de forma semi-correta, inadequada ou até falsa.
A pessoa portadora do dom da ciência ou conhecimento tem a habilidade aguçada para detectar
os ensinamentos bíblicos, retirando da Palavra o saber “novo” e o saber “compartilhado”, fazendo-o
em relação com os demais ramos do conhecimento humano. Esta sua habilidade serve para fornecer
aos profetas, pastores e mestres material para que estes desenvolvam os seus ministérios. A pessoa que
tem o dom da palavra de conhecimento não necessariamente tem a habilidade de ensinar, mas tem sim
a habilidade de retirar da Palavra o ensino. Ele contextualiza a Palavra.
Por ter uma teologia voltada para este mundo, o portador deste dom terá especial atenção aos
ensinos bíblicos que envolvam problemas sociais e políticos, podendo discernir nos textos
tradicionalmente interpretados de uma determinada maneira, uma nova visão mais comprometida com
as questões ideológicas, sociais e de justiça.
E por também ter uma teologia voltada para a igreja e a dimensão espiritual, a pessoa portadora
deste dom terá sua habilidade dedicada a discernir ensinos bíblicos que enfatizem a vida cristã, a
devoção, a oração. Sua atuação estará voltada para evitar que a igreja e os seus membros sejam
seduzidos por falsas doutrinas.
As pessoas portadoras deste dom normalmente trabalham mais tempo sozinhas que em equipe.
No entanto, porque lhes falta a capacidade de ensinar, dependem de outros dons para que suas
descobertas sejam ensinadas às demais pessoas do corpo. Os de teologia de sistema aberto ou
semiaberto podem atuar fora da igreja, envolvendo-se em sociedades amigos do bairro ou sindicatos,
buscando neste seu contato pistas para uma nova visão bíblica, onde sua teologia será uma reflexão
sobre uma realidade existente. Os de teologia de sistema fechado ou semifechado atuarão no seio da
comunidade alertando através de suas descobertas bíblicas sobre os erros e as novidades de plantão.
Mas aquele que possui o dom da ciência ou conhecimento deve estar atento para não incorrer
em erro grave. Ao se descuidar, o possuidor do dom corre o risco de trabalhar sozinho, achando que
suas descobertas e seu conhecimento são superiores. Pode se tornar autodidata, recusando a ajuda de
outros estudiosos da Bíblia, o que o levaria ao exercício presunçoso e nada sério de seu dom. Por isto
pode ser radical, cabeça-dura, inflexível, querendo tudo à sua maneira ou que outros pensem como ele.
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3. IMPEDIMENTOS PARA O USO DO DOM DA CIÊNCIA OU CONHECIMENTO
Dentre as razões que impedem o conhecimento, creio que a primeira que salta aos olhos é a
preguiça de pesquisar. O dom é dado como potencial. Seu desenvolvimento é resultado do exercício.
Muitas vezes a pessoa se acomoda em receber apenas um pouco que é oferecido pelos outros, quando
pode ela mesma aprofundar o conhecimento. Outras vezes ela se deixa dominar pela preguiça e não
aproveita a oportunidade de conviver com as pessoas que têm este dom. É o caso da falta à Escola
Bíblica Dominical. A Bíblia é clara em condenar a preguiça (cf. Provérbios 6.6-11 e 26.13-16).
Outra razão para não aproveitar este dom é o orgulho do que sabemos. A Bíblia diz: “A pessoa
que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa” (1Coríntios 8.2). Mas
infelizmente somos atingidos por este pecado e julgamos não precisar do conhecimento do outro.
A terceira razão é o medo da profundidade, ou o apelo da superficialidade. Sabemos que a
Palavra de Deus penetra profundamente em nós e que é capaz de mostrar os nossos erros (cf. Hebreus
4.12). Assim, não queremos nos aprofundar para não sermos confrontados.
Muito embora a Bíblia continue sendo o livro mais vendido no mundo, é também um dos mais
negligenciados. Um grupo de pesquisa na Califórnia relata que, numa semana típica, apenas 10% dos
norte-americanos leem a Bíblia todos os dias. Em outra pesquisa realizada pelo Instituto Gallup, ficou
constatado que, de 1559 pessoas entrevistadas, metade não conseguiu nomear os quatro evangelhos:
Mateus, Marcos, Lucas e João, e mais da metade não sabia quem proferiu o Sermão da Montanha.
É muito comum você ver uma Bíblia “estacionada” no vidro traseiro de um carro. Alguém sai
da igreja, joga a Bíblia atrás e a deixa lá até o domingo seguinte. Com efeito, quando se trata das
Escrituras, muitas pessoas são funcionalmente analfabetas, seis dos sete dias da semana.
4. CONCLUSÃO
O dom do conhecimento é a capacidade divina para trazer a verdade ao corpo pela iluminação
ou entendimento bíblico. É a habilidade espiritual para conhecer e entender as verdades reveladas na
Palavra, fazendo-o com propriedade, seriedade e honestidade intelectual.
Nós sabemos que o homem moderno, justamente por causa do desenvolvimento das ciências, é
exposto particularmente à tentação em dar uma interpretação naturalista ao mundo. Diante da
multiplicidade e da grandeza das coisas e de suas complexidades, ele corre o risco do absolutismo e
quase a divinização, a ponto de os tornarem propósitos supremos de suas vidas. A fim de resistir a tais
sutis tentações e curar as consequências perniciosas para as quais elas podem nos conduzir, o Espírito
Santo socorre as pessoas com o dom da ciência ou conhecimento.
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1. Quais são os conceitos que as pessoas geralmente têm sobre o dom da ciência ou conhecimento?
R:________________________________________________________________________________
2. Como o dom da ciência ou conhecimento tem sido aplicado em sua igreja local?
R:________________________________________________________________________________
3. Por que o dom da ciência ou conhecimento é desprezado em muitas igrejas evangélicas?
R:________________________________________________________________________________
4. Como podemos identificar o dom da ciência ou conhecimento em alguém?
R:________________________________________________________________________________
5. O dom da ciência ou conhecimento pode ser focado em apenas uma área de atuação ou ele tem que
ser, obrigatoriamente, multifocal?
R:________________________________________________________________________________
6. Como o dom da ciência ou conhecimento pode ser adequadamente utilizado?
R:________________________________________________________________________________
7. Por que o dom da ciência ou conhecimento não está diretamente ligado àquelas pessoas que
possuem uma formação acadêmica em teologia ou em áreas correlatas?
R:________________________________________________________________________________
8. O que é necessário haver na igreja para que o dom da ciência ou conhecimento possa ser
desenvolvido em todos os seus aspectos?
R:________________________________________________________________________________
9. O dom da ciência ou conhecimento deve ser utilizado apenas na igreja local? Comente.
R:________________________________________________________________________________
10. Por que as pessoas confundem o dom da ciência ou conhecimento com o conhecimento que é
adquirido simplesmente através do estudo secular?
R:________________________________________________________________________________
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos

[Copyright © 2022 versão 2.0] – Todos os direitos reservados.
 Acesse: http://www.keryx.com.br

P á g i n a | 19

Ferramentas que edificam

Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
LIÇÃO

TEMA

DATA

4

O DOM DE PROFECIA

___/___/____

TEXTOS BÍBLICOS:
“E ele deu uns como apóstolos, e
outros como profetas,(...), tendo em vista o
aperfeiçoamento dos santos, para a obra do
ministério, para edificação do corpo de
Cristo.” (Efésios 4.11-12)
“Segui o amor; e procurai [do grego
(zelóo = ‘buscar ou desejar
ardentemente’, ‘ter interesse muito intenso’)]
com zelo os dons espirituais, mas
principalmente o de profetizar.” (1Coríntios
14.1, grifo: Dicionário Vine)

1. INTRODUÇÃO
A má compreensão do que venha a ser o dom de
profecia tem feito um estrago em muita gente. Estamos
rodeados por falsos profetas de Deus, que estão falando em
nome de Deus, se intrometendo na vida das pessoas e
mudando (para pior) e arrebentando a vida de muita gente.
Tudo em nome de Deus.
Em nome do dom de profecia nós temos visto
casamentos

acabarem,

temos

visto

casamentos

não

começarem, porque aparece um(a) que diz: “Deus me disse
que esse(a) homem/mulher não é a pessoa com a qual Ele
quer você case.”. E aí a pessoa, por não ter base na Palavra,
acredita que Deus está falando com o “profeta” e não com ela

Profecia, do hebraico §Ùizx
o
(shazown), significa “ver como
um vidente em estado de êxtase”;
“comunicação divina”.
Profecia,
do
grego
(propheteía), significa
“a declaração da mente e do
conselho de Deus”.
Profecia é a declaração do
que não pode ser conhecido por
meios naturais (cf. Mateus 26:68),
é a descrição antecipada da
vontade de Deus, quer com
referência ao passado, presente ou
futuro
(cf.
Gênesis
20:7;
Deuteronômio 18:18; Apocalipse
10:11; 11:3 etc.).

que, além de também ser serva de Deus, é a mais interessada
no assunto. É o famoso “recado” de Deus. Isso porque para
muitos profecia é sinônimo de predição de futuro. O resultado disso é que essa “profecia” (ou seria
“profetada”!?) estabelece uma dúvida, gera uma confusão no coração daquele que recebeu a palavra, e
no meio da confusão ele toma uma decisão – que na maioria das vezes é equivocada, errônea e traz
consigo consequências trágicas. Sendo assim, é de extrema importância que nós entendamos, à luz da
Palavra, o que é profecia. É necessário sabermos o que de fato é o dom de profecia à luz do Novo
Testamento.
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2. A FIGURA DO PROFETA NO CONTEXTO DO NOVO TESTAMENTO
Quando falamos em profetas, principalmente no Novo Testamento, nós não estamos falando dos
sucessores dos profetas do Antigo Testamento. A não compreensão desse princípio tem sido a raiz da
maioria das insanidades presentes em muitas igrejas ditas “evangélicas” – que deveria ter, na sua
prática, os princípios do Evangelho.
Nós que vivemos no tempo da Graça e da Palavra revelada, escrita e posta em nossa mão,
achamos que o profeta é semelhante àqueles do Antigo Testamento, onde não havia se quer Palavra
revelada, muito menos Palavra escrita e muito menos ainda a Palavra de forma acessível às pessoas.
Precisamos entender que a função do profeta no Antigo Testamento é diferente da função do
profeta no Novo Testamento. No tempo do Antigo Testamento não havia Palavra de Deus revelada. E
porque não havia Palavra revelada/registrada, não se sabia qual era a vontade de Deus para o ontem,
nem para o hoje e nem para o amanhã. E fazer saber qual era a vontade de Deus era o ofício do profeta
no Antigo Testamento.
Agora no Novo Testamento, nós temos a Palavra de Deus: revelada, registrada e à mão. De
modo que nós sabemos que Deus fez no passado, que Ele está fazendo no presente e sabemos a
vontade de Deus para nós no amanhã. A Palavra revelada nos revela o passado, o presente e o futuro.
Dessa forma podemos raciocinar e entender que, o ofício do profeta no Antigo Testamento, não pode
ser igual ao ofício do profeta no Novo Testamento.
Se mantivermos esse tipo de discernimento perceberemos que os muitos crentes, que vão atrás
desses pseudoprofetas – que estão em muitas igrejas – para saberem qual é a vontade de Deus, o fazem
porque não leem a Bíblia e não se predispõem a gastar tempo com a Palavra de Deus. Se eles
gastassem tempo com a Palavra, não teriam dúvidas com relação à vontade de Deus sobre si.
3. O DOM DE PROFECIA NO CONTEXTO DO NOVO TESTAMENTO
O profeta no Antigo Testamento normalmente começava a enunciar suas profecias com as
seguintes palavras: “Assim diz o Senhor” (cf. Êxodo 4.22; 5.1; Josué 7.13; 24.2; Juízes 6.8; 1Samuel
2.27; 2Samuel 7.5; 12.7; 1Reis 13.2; 20.28; 2Reis 1.4; 2.21; Isaías 10.24; 28.16; Jeremias 2.2; 11.3;
Ezequiel 6.3; 11.5; Amós 5.3; Miquéias 2.3; Ageu 1.5; Zacarias 1.3; Malaquias 1.4 etc.). Então ele
revelava a Palavra de Deus. Porque ele falava em nome do Senhor que, para aquele tempo, queria
revelar a Sua vontade; ou ainda revelar a Sua vontade para o futuro; ou também trazer à memória do
povo algo cometido no passado, a respeito do qual eles estavam colhendo os frutos sejam para bênção
ou sejam para castigo no presente.
Agora quando analisamos o profeta já no período do Novo Testamento, com as profecias já
reveladas e escritas, percebemos que o ofício do profeta muda. Quando o profeta quer enunciar a
Palavra de Deus, a frase que o profeta do Antigo Testamento usava (“Assim diz o Senhor”) já não é
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mais utilizada. Ao invés disso o profeta do Novo Testamento diz: “Está escrito” (cf. Mateus 2.5; 4.410; 26.31; Atos 1.20; 7.42; 13.33; Romanos 4.17; 8.36; 1Coríntios 9.9; Gálatas 3.13; 1Pedro 1.16 etc.).
Isso ocorre porque o Senhor já disse, Ele já revelou e o Senhor já mostrou para o Seu povo qual é a
Sua vontade. Sendo assim, nos dias atuais, o dom de profecia é exercido tão somente quando alguém
fala em nome de Deus, e esse alguém o faz firmado na revelação escrita. Por isso no Novo Testamento
some a perspectiva de “Assim diz o Senhor” para então nascer a nova perspectiva “Está escrito”.
Uma vez que agora temos esse conhecimento, se alguém chegar perto de você com frases do
tipo: “O Senhor me disse algo a teu respeito”, tome cuidado. Isso não quer dizer que Deus não fala
mais, mas sim, que a vontade dEle para sua vida está ao alcance da sua mão, pois ela está... escrita. E
se você pautar a sua vida na Bíblia, as Sagradas Escrituras, você vai vencer em nome de Jesus.
Quando nós falamos do dom de profecia, no Novo Testamento, a Bíblia nos baliza quanto ao
seu uso e quanto ao seu desenvolvimento na igreja. A Bíblia nos ensina de forma clara e inequívoca
(cf. 1Coríntios 14.3) que a finalidade do dom de profecia é:
1. A edificação, do grego

(oikodomé = “o ato de construir”), no sentido de promover

o crescimento espiritual e o desenvolvimento do caráter dos crentes através do ensino ou do exemplo,
sugerindo tal progresso espiritual como resultado de trabalho paciente;
2. A exortação, do grego

(paráklesis = “chamado ao lado para ajudar”), no

sentido de influenciar, exercer autoridade para conduzir ao caminho certo, para trazer ao equilíbrio,
isto é, influir na vontade do crente a fim de conduzi-lo ao caminho correto;
3. A consolação, do grego

(paramúthian = “fala perto de alguém”) no sentido de

encorajamento, consolação e conforto; é animar aquele que está caído; é o encorajamento que ocorre
nomeio da fraqueza com um grau maior de ternura que o significado de “exortação” (visto acima).
4. CONCLUSÃO
As cartas de Paulo escritas à igreja em Corinto (considerada a igreja mais carnal e problemática
do Novo Testamento) são cartas exortadoras. Nelas o apóstolo Paulo ensina que o profeta não fala
aquilo que vem ao seu coração, mas sim, aquilo que está revelado nas Escrituras. De forma que, se a
profecia não servir para edificar, exortar ou consolar alguém, ela deve ser questionada. Quantas
profecias do tipo “sonhei com você” ou “Deus me disse” trás, ao invés de consolo, perturbação e
angústias para as pessoas que as ouvem.
A verdadeira profecia ocorre quando alguém fala algo da parte de Deus para você, mas que essa
palavra proferida por ele, ao invés de gerar confusão em seu coração, te edifica. Sendo assim, a
profecia bíblica, a profecia como dom, vem sempre na prerrogativa positiva, isto é, sempre visando
abençoar. Isso porque Deus não é Deus de confusão, mas de Paz (cf. 1Coríntios 14.33).
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1. Qual é o significado da palavra “profecia”?
R:________________________________________________________________________________
2. Como era o oficio do profeta no Antigo Testamento?
R:________________________________________________________________________________
3. Como deve ser o ofício do profeta a partir do Novo Testamento?
R:________________________________________________________________________________
4. Por que o ofício do profeta no Antigo Testamento é diferente do ofício do profeta no Novo
Testamento?
R:________________________________________________________________________________
5. Qual é o objetivo do dom de profecia?
R:________________________________________________________________________________
6. Como o dom de profecia tem sido utilizado na maioria das igrejas pentecostais?
R:________________________________________________________________________________
7. Como o dom de profecia tem sido visto pela maioria das igrejas tradicionais e históricas?
R:________________________________________________________________________________
8. Como o dom de profecia deve ser exercido em nossos dias?
R:________________________________________________________________________________
9. Quais são as consequências do uso inadequado do dom de profecia?
R:________________________________________________________________________________
10. Como podemos discernir se uma profecia provém realmente de Deus?
R:________________________________________________________________________________
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Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
LIÇÃO

TEMA

DATA

5

O DOM DO APOSTO LADO

___/___/____

TEXTOS BÍBLICOS:
“E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente
apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro
mestres,...” (1Coríntios 12.28)
“E ele deu uns como apóstolos, (...), tendo
em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra
do ministério, para edificação do corpo de Cristo.”
(Efésios 4.11-12)

1. INTRODUÇÃO

O título de “apóstolo” como vemos hoje em
muitas igrejas evangélicas, começou a surgir com
força à partir da década de 1990. De lá pra cá, virou
moda ser “apóstolo” – muitos líderes de expressão
ostentam esse título. Já se foi o tempo em que as
igrejas possuíam apenas diáconos, missionários,
evangelístas e pastores.
Atualmente foi criada uma “hierarquia” para
se obter o sucesso ministerial. A escala ascendente
dessa hierarquia vigora da seguinte forma: diáconos,
presbíteros, pastores, bispos, bispos primazes,
apóstolos e patriarcas. Não será novidade se em
alguns anos surgirem novas nomenclaturas como:

Apóstolo, do grego
(apóstolos), significa “enviado, mensageiro,
embaixador, representante” (cf. 2Coríntios
8:23). O termo é um conjunto de
(apo =
“para longe”) e
(stellõ = “aprontar”)
e significa “mandar embora” ou “enviar para
longe”.
A palavra é usada acerca de Jesus
para descrever Sua relação com Deus (cf.
João 17:3; Hebreus 3:1). Os doze discípulos
escolhidos pelo Senhor para treinamento
especial foram chamados assim (cf. Lucas
6:13; 9:10). Também, em sentido mais
amplo, o termo se refere aos companheiros
e ajudantes dos doze, como colaboradores
na implantação de igrejas; como se vê com
Paulo e Barnabé (cf. Atos 14.4, 14); e
Andrônico e Júnia (cf. Romanos 16.7).
O apóstolo veio transmitir o conceito
oriental de emissários como mediadores da
revelação divina. Ele atua como o procurador
daquele que lhe deu uma comissão.

“sub-anjo”, “vice-Deus”, “Jesus II”, “4ª pessoa da
Trindade”, “papa gospel”, “pró-Deus” etc.
Mas a despeito de todas essas maluquices que fazem parte do contexto eclesiástico de muitas
igrejas, o que vem a ser o dom do apostolado? A resposta à essa pergunta é o objeto da presente lição.
2. CONDIÇÕES PARA O APOSTOLADO
Visto que doze daqueles que foram discípulos de Cristo posteriormente se tornaram Seus
apóstolos, os dois termos, discípulo e apóstolo, com frequência se confundem. Embora os termos
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sejam intercambiáveis, não são sinônimos. Um discípulo, do grego

(mathetés = “aprendiz”)

é definido na Bíblia alguém que estava em contato com a instrução rabínica de Jesus. Embora os
apóstolos fossem discípulos, nem todos os discípulos se tornaram apóstolos.
Como vimos, anteriormente, um apóstolo exercia uma função especial na igreja do Novo
Testamento. O termo apóstolo significa “aquele que é enviado”. Tecnicamente, contudo, um apóstolo,
era mais que um mensageiro. Ele era comissionado com a autoridade para falar e para representar
aquele que o havia enviado. O principal apóstolo no Novo Testamento é o próprio Jesus. Ele enviado
pelo Pai e falou com a autoridade investida nEle pelo Pai. Rejeitar Jesus era rejeitar o Pai que o
enviara.
Semelhantemente, os apóstolos foram chamados e comissionados diretamente por Cristo e
falavam e agiam com Sua autoridade. Rejeitar essa autoridade era rejeitar a autoridade de Cristo, que
os enviara.
No NT, doze discípulos foram comissionados como apóstolos. Depois da morte de Judas, a
Igreja preencheu a vaga escolhendo Matias, conforme registro de Atos. A este número Jesus adicionou
Paulo, como apóstolo especial aos gentios. O apostolado de Paulo foi assunto de muito debate, pois ele
não preenchia todos os requisitos apostólicos necessários para a função (cf. Atos 1.21-22).
O critério para o apostolado incluía: 1) ter sido discípulo de Jesus durante seu ministério
terreno; 2) ter sido testemunha ocular da Sua ressurreição de Jesus; e 3) ter sido chamado e
comissionado diretamente por Cristo. Ninguém, hoje em dia, que se advoga ser um apóstolo, preenche
estas qualificações bíblicas. Foi permitido a igreja primitiva nomear diáconos (cf. Atos 6.5) e anciãos
(cf. Atos 14.23), mas eles não podiam nomear apóstolos. Tal prerrogativa veio diretamente e tão
somente de Cristo.
Paulo não fora discípulo antes, e sua visão do Cristo ressurreto acorreu depois da ascensão de
Jesus. Ele também não era testemunha ocular da ressurreição da mesma forma que os demais
apóstolos haviam sido. Apesar disso, Paulo foi chamado diretamente para a função pelo próprio
Cristo. Seu chamado foi confirmado pelos outros apóstolos e autenticado pelos milagres que Deus
operou por meio dele, atestando sua autoridade com um agente apostólico da revelação.
3. O DOM DO APOSTOLADO NOS DIAS ATUAIS
Em geral, muitos concordam que há um ministério apostólico ainda hoje. Mas não mais na
figura de um “apóstolo” propriamente dito, mas sim, na figura do “missionário”. É ele quem executa,
nos dias atuais, o ofício que os apóstolos de Cristo exerceram no passado. Os missionários são pessoas
“enviadas por Deus” para uma missão especial, com um dom para ultrapassar barreiras culturais e
iniciar igrejas. São quase sempre plantadores de igrejas. O dom do apostolado é usado em missões
transculturais para implantar igrejas em áreas onde o cristianismo seja desconhecido ou não tenha
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provocado impacto. O apóstolo tem a habilidade de se relacionar com os não-crentes, pagãos e pessoas
de religiões não-cristãs e efetivamente compartilhar o Evangelho de forma a assegurar seu interesse,
levá-los a Cristo e envolvê-los na criação de uma igreja. O dom do apostolado oferece uma habilidade
especial para evangelizar e alcançar o perdido. Ele se torna efetivo à medida que evangeliza.
As características daquele que possui o dom do apostolado incluem: fé para crer em Deus em
circunstâncias difíceis; a capacidade de perceber oportunidades para penetrar uma área e um grupo
social/cultural com o Evangelho; a criatividade e a flexibilidade para empregar métodos novos e
muitas vezes pouco comuns a fim de alcançar as pessoas e iniciar igrejas; a habilidade administrativa
para liderar e organizar uma igreja; a persistência para levar adiante a tarefa; a habilidade evangelística
para levar o perdido pessoalmente ao conhecimento de Cristo, para equipá-lo e para inspirar novos
crentes a testemunhar de Cristo.
4. DIFICULDADES E PERIGOS NO USO DOM DO APOSTOLADO
Dentre as dificuldades que uma pessoa com, o dom do apostolado, pode ter, está o fato dela se
tornar pouco realista em visão e pouco produtiva ao enfatizar a criatividade e negligenciar os
princípios básicos de crescimento, não se importando com detalhes. Pode ter dificuldade em delegar e
tende a se tornar impessoal no evangelismo. O dom do apostolado capacita a pessoa a ser eficiente na
fundação de igrejas, mas não necessariamente para pastorear a igreja à medida que cresce. Pode liderar
a igreja até certo tamanho e, depois, ter dificuldade em ajudá-la a continuar a crescer.
Satanás ataca aquele que possui o dom do apostolado em numerosos pontos. Finanças são um
fator crítico. Nunca há dinheiro suficiente! O plantador de igrejas, em seu ideal de servir sempre
coloca as finanças pessoais e familiares no trabalho a ser feito. Isto pode levar a problemas pessoais,
financeiros e familiares. O missionário, às vezes, tem a tendência de não ser um membro de equipe,
mas trabalhar sozinho e ficar mais isolado. O esgotamento é sempre um perigo devido à visão,
intensidade e compromisso do plantador de igreja.
5. CONCLUSÃO
Os doze apóstolos, jutamente com Paulo, lançaram os fundamentos doutrinários da Igreja cristã.
Os apóstolos não tiveram sucessores. Depois da era apostólica, as Escrituras passaram a ser a
autoridade para a vida da Igreja. Assim, não existe hoje o dom do apostolado no sentido do emprego
da palavra para com os doze a quem Jesus escolheu e Paulo (cf. Atos 2.42; Efésios 2.20).
Nos dias atuais, o apóstolo é um missionário, enviado com a missão especial de proclamar o
evangelho ou realizar outra tarefa específica. Neste sentido, o Espírito Santo ainda hoje concede o
dom do apostolado. Assim é que usamos epítetos como “O apóstolo da Amazônia”, “O apóstolo dos
pés sangrentos”, e outros, para descrever a pessoa e a obra de grandes missionários atuais.
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1. Como a maioria das igrejas têm enxergado o dom do apostolado?
R:________________________________________________________________________________
2. Cite o nome de algumas “figuras apostólicas” que estão presentes na mídia em geral.
R:________________________________________________________________________________
3. Você conhece alguém que possui, de fato, o dom do apostolado?
R:________________________________________________________________________________
4. Por que o título de “apóstolo”, nos dias atuais, virou sinônimo de posição hierárquica?
R:________________________________________________________________________________
5. No que difere os “apóstolos” contemporâneos dos apóstolos das Sagradas Escrituras?
R:________________________________________________________________________________
6. O que é necessário para que alguém seja considerado apóstolo em nossos dias?
R:________________________________________________________________________________
7. A maioria das igrejas evangélicas – principalmente as neopentecostais – compartilha do seu
conceito sobre a figura do apóstolo? Comente.
R:________________________________________________________________________________
8. Quem é que consagra (ou ordena) um “obreiro” como “apóstolo” nas igrejas evangélicas?
R:________________________________________________________________________________
9. Por que a figura do “apóstolo”, dentro do conceito primitivo do termo, não é mais necessária hoje?
R:________________________________________________________________________________
10. Em sua opinião, o que os verdadeiros apóstolos, que viveram com Jesus, diriam aos “apóstolos”
dos nossos dias?
R:________________________________________________________________________________
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Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
LIÇÃO

TEMA

DATA

6

O DOM DE DISCERNIR OS ESPÍRI TOS

___/___/____

TEXTO BÍBLICO:
“Porque a um é dada, pelo Espírito, a palavra de
sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de
conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé; a
outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar; a outro, a
realização de milagres; a outro, profecia; a outro, o dom de
discernir os espíritos; a outro, variedade de línguas; e a
outro, interpretação de línguas.” (1Coríntios 12.8-10)
Discernir, do grego
(diakrínõ), significa
“separar,
discriminar”,
portanto,
“verificar
discriminando, determinar, decidir”. O substantivo
discernimento, do grego
(diákrisis),
denota “distinção, discriminação clara, julgamento”.

1. INTRODUÇÃO
Todos querem ver a atuação do
Espírito Santo na igreja. Isso é maravilhoso.
No entanto, é preciso saber se, de fato o que
vemos vem do Espírito de Deus (cf. 1Reis
22.20-23). A igreja, no decorrer da história,
tem sido alvo de espíritos enganadores que
tentam desvirtuar o povo de Deus dos
mandamentos da Palavra.

O discernimento torna alguém capaz de julgar, pelas
evidências, se os espíritos são malignos ou de Deus e
de discriminar entre o bem e o mal. Além disso
envolve olhar, para o cerne de um problema e
discernir as diferenças em jogo nas escolhas que
estão sendo ponderadas. Uma pessoa sábia, de
discernimento, pode ler nas entrelinhas para ser
capaz de fazer a melhor escolha possível.
O discernimento de espíritos é uma atitude exigida
de todos os crentes (cf. 1Tessalonicenses 5.20-21;
1João 4.1), mas um dom concedido apenas a alguns.
Ainda assim, mesmo o cristão que não tenha o dom
de discernimento em evidencia ou exercício pleno,
tem a manifestação mínima necessária do
discernimento espiritual para não cair no engano
espiritual do nosso adversário (cf. Mateus 24.24).

Para tanto, o Senhor conferiu à Sua
Igreja, homens capazes de discernir se certos
atos ou comportamentos são certos ou errados, se pertencem a Deus ou não, a fim de protegê-la da
ação nefasta e perniciosa de espíritos estranhos que podem causar tanto prejuízo ao povo de Deus (cf.
Atos 16.16-18). Pessoas assim não agem por “achismo” mas, em tudo dependem de Deus. Elas tem
vida intima com Deus, em oração e estudo da Palavra, além da capacidade especial do Espirito Santo
as leva a decidir sempre pela a verdade, sem privilégios a ninguém.
2. DEFINIÇÃO DO DOM DE DISCERNIR OS ESPÍRITOS
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O dom de discernir os espíritos diz respeito a um “poder de distinguir entre as operações do
Espírito Santo e as operações de espíritos malignos e enganadores”. É a capacidade de avaliar as
manifestações dos espíritos em vista de sua autenticidade ou proveniência, e criticar ou julgar outras
questões do dia-a-dia. A linha divisória entre uma operação humana e divina pode ser obscura a alguns
crentes, mas alguém com a faculdade do discernimento espiritual vê uma separação clara.
A pessoa portadora deste dom tem a sensibilidade aguçada para detectar ensinamentos errôneos
e heréticos, para avaliar ações que produzem o bem ou o mal, a vida ou a morte. Esta sua habilidade
serve para conhecer os hipócritas, os mal-intencionados, os fraudadores, os falsos profetas, pastores e
mestres. Pode também discernir uma manifestação de comportamento estranho como sendo
manifestação demoníaca ou um quadro patológico de histerismo, psicopatia ou esquizofrenia.
O termo “discernimento” traz a ideia de “distinção”, “diferenciação”, “separação”, e ainda,
“decisão”, “juízo”, “sentença”. Todas estas expressões nos auxiliam na compreensão da importância e
da extensão deste dom, visto que, Deus dotou a igreja de homens detentores de uma percepção
especial para distinguir e julgar se alguém fala ou age em nome do Senhor ou não e discriminar entre o
bem e o mal. Por outro lado, nesse contexto, a palavra “espírito”, do grego

(pneûma) se refere

a um espírito que não é de Deus ou a alguém influenciado por algum espírito.
3. O DOM DE DISCERNIR OS ESPÍRITOS NAS IGREJAS DO NOVO TESTAMENTO
A Igreja do Novo Testamento sofreu muito com os chamados falsos profetas, os quais causaram
grande confusão nas comunidades cristãs do primeiro século. Os apóstolos manifestaram grande
preocupação pela presença destes falsos profetas. Dentre eles, o apóstolo João, que alertou as igrejas
de forma muito séria sobre a perspectiva básica dos anticristos e falsos profetas: “Amados, não creiais
a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus; porque já muitos falsos profetas se têm
levantado no mundo.” (1João 4.1).
É de se ressaltar que a ameaça a que João faz alusão são o gnosticismo1 e o docetismo2, seitas
que afetaram principalmente as igrejas da Ásia Menor, com suas pregações heréticas de negação da

1

Gnosticismo. Sistema que prometia a salvação pelo conhecimento. Segundo os gnósticos, Deus é demasiado
grande e demasiado santo para ter criado o mundo material com toda a sua baixeza e corrupção. Por isso
afirmavam que de Deus, procedeu a uma série de sucessivas emanações proporcionalmente inferiores uma das
outras, até que a última dessas emanações criou o mundo. Sendo assim, a matéria seria uniformizada com o
mal, e todo aquele que desejasse obter a salvação, só a poderia alcançar pela renúncia ao mundo material e
pela busca do mundo invisível.

2

Docetismo. Crença de que se a matéria é má, logo Cristo não podia ter um corpo humano. A palavra veio do
termo grego,
(dokeo), que significa “parecer”. O homem Jesus, era na verdade, uma sombra ou um
fantasma, com a aparência de um corpo material, ou Cristo tomou o corpo humano de Jesus apenas por pouco
tempo, entre o batismo do homem Jesus, e o começo de seu sofrimento na cruz. Os adeptos do docetismo
criam que o corpo humano de Cristo fosse uma entidade espiritual e não física, embora tivesse a aparência de
um corpo físico. Então eles ensinavam que o corpo de Jesus era uma alucinação, um fantasma, uma
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humanidade de Cristo. Das 21 epístolas do Novo Testamento, oito foram escritas para combater estas
heresias (cf. Colossenses; 1 e 2 Timóteo; 1, 2 e 3 João e Judas), além de outras que refletem a mesma
preocupação. O entendimento dos apóstolos era de que essa ameaça demonstrava a atuação dos
espíritos malignos que inspiravam os homens a crerem em doutrinas erradas e a praticarem o mal.
Além do gnosticismo, outras heresias também ameaçaram a igreja, como os judaizantes e os legalistas,
por exemplo.
4. A IMPORTÂNCIA DO DOM DE DISCERNIR OS ESPÍRITOS NA IGREJA ATUAL
A igreja contemporânea não está imune à atuação de falsos profetas, os quais também agem por
influência de espíritos enganadores. Temos visto atualmente uma atuação maligna que procura lançar
ensinamentos distorcidos que, lamentavelmente, têm levados muitos cristãos ao engano, distanciandoos da verdade da Palavra.
Há muitos falsos profetas que conseguem enganar o povo com sua eloquência e com a falsa
impressão de sabedoria e autoridade espiritual, às vezes até demonstrando sinais, mas que não passam
de mercenários e enganadores. A Igreja do Senhor precisa orar para que haja homens e mulheres
dotados de discernimento espiritual para alertar a igreja quando necessário.
Infelizmente, a falta de conhecimento da Palavra de Deus é um dos principais fatores que fazem
com que a igreja fique vulnerável à atuação dos falsos espíritos. A maior arma que temos para lutar é a
Palavra de Deus (cf. Efésios 6.17).
No livro de Atos vemos um exemplo de igreja madura e que dificilmente seria enganada por
qualquer espírito que trouxesse alguma doutrina estranha. Era a igreja da Beréia. Ali, Paulo e Silas se
dirigiram à sinagoga e pregaram aos irmãos daquela cidade, os quais se demonstraram abertos à
Palavra, mas conferiam se, o que os apóstolos diziam estava de acordo com as Sagradas Escrituras (cf.
Atos 17.10-11).
A igreja brasileira hoje vive um momento de grande crescimento, mas desacompanhado do
necessário fortalecimento doutrinário. O que se vê hoje é o oposto do que ocorria com a Igreja da
Beréia. A maioria dos evangélicos sequer sabe manusear a Bíblia Sagrada. Muitos vão à procura de
milagres ou de algum benefício financeiro. O Evangelho da Cruz tem sido esquecido. O “negar-se a si
mesmo” está sendo trocado pelo “o que posso ganhar”. Como bem ensinou o pastor batista Neil
Teixeira Barreto, “a maioria das pessoas que oram a Deus, pede a Ele frutos (bênçãos) que não
podem receber, simplesmente, porque não plantaram. Se recebem, chamam de milagre. Fica claro,
portanto, porque se evoca tanto o milagre hoje; eles dispensam a necessidade de trabalho
(semeadura)”.

representação teatral, sem qualquer substância real. Portanto, apesar de que esse corpo era genuinamente
humano, teria sido apenas um instrumento, mas não uma dimensão da realidade.
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Com efeito, vivemos uma situação alarmante para a verdadeira igreja de Cristo. O sacrifício de
Jesus na Cruz não é mais suficiente, agora se tem pregado a necessidade de quebra de maldições
hereditárias e outras aberrações doutrinárias que sutilmente têm penetrado e fincado raízes no seio de
muitas igrejas. Todas essas heresias são fruto de interpretações equivocadas da Palavra de Deus, por
meio da utilização de textos bíblicos isolados para justificar tais doutrinas. Portanto, a atuação de
homens de Deus dotados do dom de discernir os espíritos se afigura cada vez mais necessária para a
igreja atual, a fim de que não sejamos influenciados por falsos profetas, preparados para enganar o
povo de Deus (cf. Mateus 7.15; 24.11, 24).
Há momentos em que, se não houver o uso do dom de discernir os espíritos, as ações das hostes
espirituais malignas passarão totalmente despercebidas pelas pessoas. O Senhor Jesus já havia alertado
os Seus discípulos que, nos últimos dias, “surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão
grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos” (Mateus
24.24). O episódio ocorrido com Judas Iscariotes após a celebração da ceia é um grande exemplo
disso. Na narrativa que faz do Evangelho, o apóstolo João afirma que, no momento em que Satanás
entrou em Judas, o discípulo traidor não ficou com a voz distorcida e nem ficou babando, rangendo os
dentes ou se contorcendo. Judas permaneceu no controle de todas as suas faculdades mentais. Ele
continuou se portando como de costume – tanto que nenhum dos discípulos percebeu alguma coisa (cf.
João 13.21-30). Além de Jesus, ninguém discerniu o espírito pelo qual Judas estava sendo guiado.
Para que haja o exercício do dom de discernir os espíritos são necessárias algumas
características como: a) foco e concentração; b) conhecimento bíblico minucioso; c) cautela e frieza;
d) sensibilidade. O portador desse dom normalmente atua no seio da comunidade alertando através de
sermões ou estudos sobre os erros e as manifestações.
A atuação do dom de discernir os espíritos abrange duas áreas teológicas: a espiritualidade, no
que tange o dom, a variedade e a interpretação das línguas espirituais; e a apologética, no que se
refere à crítica das ações equivocas de algumas igrejas e seus respectivos líderes.
5. CONCLUSÃO
A igreja do Senhor precisa se manter pura, sem mácula, distante de qualquer interferência que
não venha de Deus. Muitos dizem falar em nome do Senhor, mas o Senhor Jesus disse que as árvores
se conhecerão pelos seus frutos (cf. Mateus 12.33).
O estudo da Palavra de Deus é essencial para que a igreja cresça na doutrina. Se de fato
conhecemos o Senhor, também devemos conhecer a Sua Palavra, que é o alimento espiritual para todo
crente. O dom de discernir os espíritos demonstra o cuidado do Senhor para com a Sua Igreja, a fim de
mantê-la pura e livre dos falsos profetas.
Herbert Pereira
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1. Você consegue identificar uma doutrina falsa?
R:________________________________________________________________________________
2. Quando ouve uma pregação, você se preocupa em saber se o pregador está falando de acordo com a
Palavra?
R:________________________________________________________________________________
3. A igreja de hoje se parece com a igreja da Beréia?
R:________________________________________________________________________________
4. Você já viu um pregador falar algo em desacordo com a Palavra? Qual foi sua atitude?
R:________________________________________________________________________________
5. O que a igreja deveria fazer quando uma pregação está fora dos parâmetros da Palavra?
R:________________________________________________________________________________
6. Como avaliar se uma pregação está de acordo com a Bíblia?
R:________________________________________________________________________________
7. Você costuma ler a Bíblia? Consegue entendê-la?
R:________________________________________________________________________________
8. Quando você lê a Palavra de Deus, você se preocupa guardar e aplicar os seus ensinamentos?
R:________________________________________________________________________________
9. Com que frequência você lê a Bíblia?
R:________________________________________________________________________________
10. Você conhece alguns textos bíblicos de cor?
R:________________________________________________________________________________
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Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
LIÇÃO

TEMA

DATA

7

O DOM DE SOCORRO OU AJUDA

___/___/____

TEXTO BÍBLICO:
“Na igreja, Deus designou alguns
primeiramente apóstolos; em segundo lugar,
profetas; em terceiro, mestres; depois, os que
realizam milagres; depois, os que têm dons de
curar, os que socorrem os outros, os que
administram e os que falam variedade de
línguas.” (1Coríntios 12.28)
Socorro, do hebraico hƒrz¯ v
e (‘ezrâ),
significa “auxílio”, “assistência”, “apoio”,
“ajuda”. Em geral o termo indica “apoio
militar”.

1. INTRODUÇÃO
Inicialmente, vale destacar que o dom de
socorro ou ajuda, não indica um ofício como ocorre
com os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e
mestres – os quais, como indivíduos, ocupavam uma
posição oficial na Igreja –, mas antes se refere a uma
função desempenhada por eles ou por qualquer outra
pessoa.
A ideia central desse dom faz menção a
habilidade espiritual de discernir pessoas ou grupos
necessitados de ajuda física e de se dispor para o
suprimento delas.
2. CARACTERÍSTICA DO DOM DE SOCORRO
OU AJUDA
As pessoas portadoras do dom de socorro
normalmente são espontâneas, não sendo necessário
que alguém lhes peça ajuda, antes se oferecem. Não se

Socorro, do grego
!
(antilémpsis), significa “agarramento,
troca” para dar apoio; então “ajuda”. O
substantivo é mencionado como um dos
ministérios da igreja local, por meio de
prestar ajuda, talvez especificamente a
“ajuda” aplicada aos fracos e necessitados.
No grego clássico, esta palavra era usada
para denotar toda e qualquer espécie de
ajuda seja dos deuses, dos soberanos ou
dos homens.
O verbo “socorrer”, do grego
"
(antilambánõ), significa
“segurar com firmeza alguma coisa”,
“abraçar”. É usado com o sentido de
“tomar parte em, ajudar a suportar,
segurar com as mãos, prender”.
No termo “socorro”, não está em
vista os que ocupam cargos, mas antes diz
respeito à função daqueles que se dedicam
a ajudar os santos.
O ministério de “socorro” ou “ajuda”
pode ser definido como “qualquer coisa que
é feita aos pobres ou necessitados ou
irmãos abandonados”.

trata de suprir necessidades financeiras (o que é da
área do dom da contribuição), mas de fazer algo por
alguém. Por serem prontas em servir, têm também certa habilidade para discernir necessidades reais
das necessidades forjadas. No entanto, ao reconhecê-las se dispõe a ajudar, fazendo-o “a seu modo”, o
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que lhe confere certo ar arbitrário, e dificuldades em trabalhar em equipe ou receber conselhos.
Tradicionalmente tem se entendido que a prática do dom de socorro se refere à função do diaconato
numa igreja local, bem como à ajuda aos pobres e enfermos. Falta, no entanto, uma base bíblica para
essa limitação, e uma função dentro de uma igreja nem sempre corresponde a um dom espiritual.
3. O DOM DE SOCORRO NOS DIAS ATUAIS
O portador do dom de socorro está sempre atento às necessidades do seu meio ambiente.
Normalmente ele se envolver com tarefas de ajuda comunitária e humanitária. Oferecer-se para
trabalhos voluntários em creches, hospitais, escolas ou outro local público. Sua disposição em ajudar
não fará distinção entre crentes e incrédulos porque crê que todos são iguais. Disposição para trabalhos
físicos e manuais. Disposição para ajudar pessoas enfermas ou impossibilitadas nas tarefas de casa ou
serviços de banco, repartições públicas, para levar ou trazer pessoas que moram longe. O seu serviço
de ajuda e socorro é uma forma de tornar concreto e visível o amor de Deus pela humanidade.
Quando possui uma teologia voltada para a igreja e o mundo porvir, as ações do portador do
dom de socorro e ajuda serão dedicadas prioritariamente aos da “família da fé”. Crê que Deus o
vocacionou para ser um braço de ajuda dentro da comunidade. Estará prontopara ajudar nas tarefas da
igreja, nos trabalhos de preparação de almoços ou eventos especiais. Praticará a hospitalidade. Quando
faz ações fora do círculo da igreja o faz com intenções evangelísticas. Atento às pequenas
necessidades momentâneas: um copo de água para o preletor, uma extensão de fio para o microfone,
ligar o ventilador no meio de uma palestra ou sermão, providenciar mais cadeiras quando o templo
está cheio etc.
Por sua espontaneidade e presteza em servir, pode sobrecarregar-se de coisas por fazer para
outros e se descuidar de si e de sua família. Pode também ter dificuldades em dizer não às solicitações, o que, poderá levá-lo a sentir-se explorado. Por fazer as coisas a seu modo, evita procedimentos
administrativos e burocráticos, o que pode levá-lo a atuar independentemente e ser visto como
insubordinado, intrometido ou oferecido.
Infelizmente, a igreja evangélica nunca desempenhou um papel social relevante. O discurso
evangélico sempre foi voltado para as questões espirituais. Porém, como vimos, o socorro, é uma
função eminentemente social, sem deixar de lado seu aspecto espiritual, afinal de contas é um dom do
Espírito Santo e também um importante ato de amor.
Russel Norman Champlin faz uma importante observação, quando afirma que “esse dom pode
não parecer tão espetacular, como a profecia e a falar em línguas. Porém, nada existe de tão grande
e satisfatório quanto a lei do amor, que é a substância da lei e a prova da espiritualidade”.
4. A NECESSIDADE DE UMA REFLEXÃO PROFUNDA E INTROSPECTIVA
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O filósofo, terapeuta e pastor batista, Neil Teixeira Barreto, tem por hábito ensinar que
“‘bênção’ não é para ter, é para ser. Quando se vai a um padeiro, se espera encontrar pão. Padeiro
produz pão para os outros! Quando se vai a um doceiro, se espera encontrar doce. Doceiro produz
doce para os outros! O abençoado produz bênção. Ele abençoa. Como o padeiro abençoa com pão, o
doceiro com doce, o abençoado com bênção. Então abençoado não é quem ajunta, é quem
compartilha mais... É muito fácil dizer ‘Jesus te ama!’. O difícil é dizer ‘Eu te amo!’. Quando eu digo
‘Eu te amo!’, aquele que ouve isso espera gestos e ações de amor de minha parte. Quando você diz
‘Jesus te ama!’, você está transferindo essa responsabilidade para Ele. Se nosso amor vem de Deus,
ele vem cercado de atitudes. A gente diz assim: ‘precisamos ganhar essa ALMA pra Jesus’. Olhamos
para o ser humano e vemos apenas uma alma. Dizemos: ‘Se você não aceitar Jesus você vai para o
Inferno’. ‘Está bem, eu aceito”. Pronto, fizemos a nossa parte. Pregamos o Evangelho para salvar a
alma. E o corpo da pessoa, o que fazemos com ele? E se esta pessoa estiver com fome? Se estiver com
depressão? O Evangelho de Jesus não é só para a alma do sujeito, é para o sujeito inteiro, corpo,
alma e espírito. A verdadeira espiritualidade tira as pessoas do inferno espiritual e existencial. A sua
vida só tem sentido quando você ajuda a dar sentido à vida de alguém. O tamanho de uma igreja não
pode ser medido pelo número de pessoas que ela agrega, mas, sim, pelo número de pessoas que ela
ajuda. O crescimento do Evangelho não se mensura pela quantidade de gente que entra no templo
para adorar, mas, sim, pelo número de gente que sai para socorrer”.
5. CONCLUSÃO
O dom de misericórdia realça a necessidade de comunhão que deve existir na igreja do Senhor,
pois a comunhão não significa apenas estar juntos, mas é mais profundo do que isso, pois pela lei do
amor somos compungidos a agir em prol do bem-estar do nosso irmão. Isso é viver em comunhão de
fato e em espiritualidade real (cf. Tiago 1.27).
Quando observamos a história contemporânea, chegamos à conclusão de que dos dons
espirituais elencados pelo apóstolo Paulo, ajuda ou socorros, fazem parte de um grupo seletíssimo, ao
mesmo tempo que raríssimo na Igreja do Senhor em nossos dias. A ênfase tem recaído nos dons que
geram popularidade, naqueles que fazem de seus “portadores” verdadeiros “astros”, mas não naqueles
tão necessários, como é o caso do dom de ajudar. Afinal, que notoriedade pode gerar o fato de se
prestar ajudas concretas ao semelhante? Que popularidade pode render ao irmão que, levantado por
Deus, sem nenhum alarde tem provido ajuda para aqueles que dela têm necessitado?
Em um mundo dominado pelo individualismo, verifica-se a necessidade de termos irmãos
dotados pelo Espírito Santo de uma percepção especial de sentir a necessidade do outro e promover o
auxílio necessário para que na Igreja do Senhor, na família de Deus não haja pessoas passando fome
ou privados de meios para sua própria subsistência.
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Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos

[Copyright © 2022 versão 2.0] – Todos os direitos reservados.
 Acesse: http://www.keryx.com.br

P á g i n a | 35

Ferramentas que edificam

1. Em sua opinião, a igreja deve se preocupar com questões sociais?
R:________________________________________________________________________________
2. Você acha que temos a obrigação de ajudar os outros? Por quê?
R:________________________________________________________________________________
3. Há pessoas na igreja que se aproveitam dos que querem ajudar?
R:________________________________________________________________________________
4. Qual seria a melhor maneira de ajudar os que necessitam?
R:________________________________________________________________________________
5. Você conseguiu entender o significado do socorro ou ajuda?
R:________________________________________________________________________________
6. Você acha que os necessitados que são membros devem falar do que precisam ou os demais irmãos
é que deveriam perceber isso?
R:________________________________________________________________________________
7. Se precisasse de ajuda, você recorreria à Igreja?
R:________________________________________________________________________________
8. Por que muitos não ajudam os irmãos?
R:________________________________________________________________________________
9. Se o socorro é um dom espiritual, por que a igreja se preocupa muito mais com questões espirituais
e não com questões materiais (sociais)?
R:________________________________________________________________________________
10. Dê sua opinião sobre o que seria preciso mudar na igreja atual.
R:________________________________________________________________________________
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LIÇÃO

TEMA

DATA

8

O DOM DE EVANGELISTA

___/___/____

TEXTOS BÍBLICOS:
“E ele designou uns como apóstolos, outros como
profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como
pastores e mestres.” (Efésios 4.11)
“Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições,
faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério.”
(2Timóteo 4.5)
“Partindo no dia seguinte, fomos para Cesaréia; ali
entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era
um dos sete.” (Atos 21.8)

1. INTRODUÇÃO

Evangelista,
do
grego
#
(euangelistés), significa “mensageiro do bem”. Denota
“pregador do Evangelho”, isto é, aquele que trás a
“notícia de vitória” (cf. Atos 21:8; Efésios 4:11).

O evangelismo é uma das principais
funções da igreja neste mundo. É um
encargo do qual não se pode abrir mão,
posto que o Senhor deixou uma ordem

O termo “evangelista” tem a intenção de se
referir a pessoas que levam a efeito o trabalho dos
apóstolos que foram diretamente chamados pelo Cristo
ressuscitado.
Os missionários são “evangelistas” por serem
essencialmente pregadores do Evangelho.

expressa para que a igreja evangelizasse
(cf. Mateus 28.19-20; Marcos 16.15) .
A igreja precisa de evangelistas preparados para a pregação da Palavra de Deus aos povos. É
uma necessidade urgente, como disse Waylon B. Moore: “Fala-se muito hoje em dia em explosão
demográfica. Para os crentes, esta explosão significa milhões e milhões nascendo, vivendo e
morrendo sem Cristo”. O foco principal de qualquer igreja precisa ser “ganhar almas”. Para isso, o
Senhor dotou a igreja de evangelistas para propagarem a mensagem libertadora do Evangelho e assim
salvar muitas e muitas vidas, cuja consequência é o crescimento da igreja do Senhor.
2. O QUE É UM EVANGELISTA?3

3

A Igreja Cristã antiga passou a chamar os escritores dos quatro evangelhos, de evangelistas, ao argumento de
que, a mensagem básica de salvação encontrava-se nestes livros; porém, deve-se observar que outros livros da
Bíblia também trazem em seu bojo a mensagem salvadora do Evangelho, como em Atos, nas epístolas e até em
Apocalipse.
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
[Copyright © 2022 versão 2.0] – Todos os direitos reservados.
Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
 Acesse: http://www.keryx.com.br

P á g i n a | 37

Ferramentas que edificam

As diversas funções, desempenhadas na Igreja do Senhor por seus ministros, demonstram o
aspecto orgânico da Igreja, ou seja, cada membro exerce uma função em prol do desenvolvimento e
crescimento de todo o corpo.
Nesse contexto, surge a função do evangelista, que é descrito como um ofício distinto do pastor
e do mestre. Embora um apóstolo ou pastor pudesse ser um evangelista, o contrário não ocorria, ou
seja, nem todo evangelista poderia ser um apóstolo ou pastor.
O evangelista, do grego #

(euangelistés), era aquele que estava incumbido de

anunciar as boas novas, ou seja, o evangelho, do grego

#

$

(euangélion). O termo

corresponde ao hebraicoerW
eG b
a (basar = “alegrar-se com boas novas”, “trazer novidades”) conforme
encontramos em Isaías 40.9 e 52.7.
A expressão evangelista é utilizada na Bíblia de forma ampla. Por vezes refere-se a Deus (cf.
Gálatas 3), a Jesus (cf. Lucas 20.1) e aos apóstolos em suas viagens missionárias e, ainda, aos próprios
membros das igrejas (cf. Atos 8.4). Porém, o substantivo evangelista é utilizado como uma função
especificamente ministerial em três situações no Novo Testamento, quais são: Efésios 4.11, Atos 21.8
em 2Timóteo 4.5.
Cabe observar que muitos apóstolos e profetas eram evangelistas, no entanto, havia grupos de
pessoas especialmente dotados do dom, de fé e exortação, que saíam para realizar a missão
evangelizadora e assim ganhavam inúmeras almas para o Reino de Deus. O trabalho desses ministros
geralmente não era vinculado a qualquer comunidade, mas iam de lugar em lugar, plantando igrejas.
É obvio que todos os cristãos devem anunciar o evangelho, mas alguns foram
preeminentemente dotados e chamados pelo Espírito Santo para desempenharem essa tarefa, como
vemos nos versículos mencionados.
3. EVANGELISTA E MISSIONÁRIO. QUAL A DIFERENÇA?
Conceitualmente não há diferença entre missionário e evangelista, visto que o evangelista é
aquele que proclama as boas novas, e o missionário também realiza a mesma obra, tanto que algumas
traduções utilizam o termo missionário em vez de evangelista. As missões referem-se ao encargo
atribuído à igreja de propagar o evangelho, portanto, missionário é aquele que é enviado para
evangelizar. Noutras palavras, o missionário é o evangelista pátrio ou estrangeiro dedicado à pregação
do evangelho em cumprimento a grande Comissão (cf. Mateus 28.19-20; Marcos 16.15).
4. UMA FUNÇÃO IMPORTANTE NOS DIAS ATUAIS
Os evangelistas são ministros concedidos à igreja com um dom especial para propagarem o
evangelho, com o fim de expandir as fronteiras do Reino de Deus e aumentarem o número de
membros.
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos

[Copyright © 2022 versão 2.0] – Todos os direitos reservados.
 Acesse: http://www.keryx.com.br

P á g i n a | 38

Ferramentas que edificam

Fala-se muito em crescimento da igreja, mas ela crescerá na mesma medida em que pregar o
genuíno Evangelho de Cristo. Não podemos esquecer que esta mensagem é universal e não existem
limites para a pregação do Evangelho.
Vemos hoje o crescimento espantoso do islamismo, sem falar de outras religiões mundiais como
o hinduísmo, o xintoísmo, o budismo etc. Há milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo,
além outros que estão presos às trevas da incredulidade ou da idolatria.
A única arma de que dispomos é a pregação da Verdade do Evangelho. Não podemos ficar
presos dentro das quatro paredes e do conforto de nossos templos, enquanto assistimos ao crescimento
de religiões que arrastam milhares de pessoas para a perdição, enquanto outras tantas morrem sem
sequer ter contato com a Palavra de Deus.
A igreja precisa orar para que o Senhor levante evangelistas no seu seio para serem enviados a
cumprirem este importante encargo.
Cumpre observar, ainda que, além do exposto acima, vive-se hoje principalmente na Europa,
um esfriamento espiritual sem precedentes. O materialismo tem tomado conta do pensamento dos
habitantes daquele continente. Templos que outrora abrigaram brilhantes pregadores, hoje tornaram-se
em casas de festas, bares etc. Muitas igrejas históricas transformam-se em museus.
É preciso que os evangelistas saiam a campo. A mensagem de Jesus continua atual quando
disse: “Não dizeis vós faltarem ainda quatro meses para a colheita? Mas eu vos digo: Levantai os
olhos e vede os campos já estão prontos para a colheita”. (João 4.35).
5. CONCLUSÃO
Conta-se que na seção comercial de um jornal dos EUA foi publicado o seguinte anúncio:
“PRECISA-SE: de homens, mulheres e crianças que aos domingos estejam dispostos a sentar-se nos
bancos vazios da Igreja Congregacional de Saratoga”. Este anúncio pode parecer estranho, mas sem
dúvida é o resultado de uma igreja que deixou de lado a importante tarefa de evangelizar.
A igreja de Jesus precisa de evangelistas. Oremos por eles, pois precisamos cumprir a obrar a
que estamos incumbidos. Não podemos ficar com nossos corações tranquilos enquanto vemos a igreja
inerte e milhões de pessoas morrendo sem Cristo.
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1. Você entendeu qual o papel do evangelista?
R:________________________________________________________________________________
2. O fato de haver na igreja evangelistas, isso isenta os demais de pregarem o Evangelho?
R:________________________________________________________________________________
3. Você costuma orar pelas almas perdidas?
R:________________________________________________________________________________
4. Como a igreja poderia se envolver mais com o Evangelismo?
R:________________________________________________________________________________
5. É possível evangelizar os crentes?
R:________________________________________________________________________________
6. Como você classificaria uma igreja que não se preocupa com a evangelização?
R:________________________________________________________________________________
7. Em que lugar o evangelista deve atuar?
R:________________________________________________________________________________
8. Você já pregou o Evangelho para seus familiares?
R:________________________________________________________________________________
9. Você sente o chamado para Missões?
R:________________________________________________________________________________
10. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus?
R:________________________________________________________________________________
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Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
LIÇÃO

TEMA

DATA

9

O DOM DE PASTOR E MESTRE

___/___/____

TEXTO BÍBLICO:
“Ele designou uns como apóstolos, outros como
profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como
pastores e mestres.” (Efésios 4.11)

1. INTRODUÇÃO

Pastor, do grego
(poimén),
significa “aquele que cuida de rebanhos” (não
meramente alguém que os alimenta).
Os pastores guiam como também
alimentam o rebanho (cf . Atos 20.28); isto
envolve cuidado tenro e superintendência
vigilante.

Inicialmente impende destacar que muitos
estudiosos entendem que a expressão “pastores e
mestres” na verdade, refere-se a aspectos de
uma mesma função, qual seja, pastores-mestres.

Mestre,
do
grego
(didáskalos), significa “aquele que ensina”.
O termo é encontrado nos quatro
Evangelhos como título de tratamento de Jesus.
Em Tiago 3.1, o significado óbvio para “mestres”
é “professores”.

O fundamento seria que, no original grego, não
há a presença de artigo4, o que os levaram a concluir que não seriam funções distintas. Todavia, esta
posição não é unânime entre os teólogos e exegetas. Assim, para fins didáticos e sem qualquer
prejuízo à posição que você queira adotar, abordaremos as funções de forma separada.
A despeito disso, é evidente que a aptidão para o ensino é inerente à função pastoral. Nenhum
pastor pode exercer a contento seu ministério se não for um mestre, se não souber ensinar (cf.
1Timóteo 3.2b). Aliás, não importa a época, o ensino é uma das maiores necessidades da igreja e não
podemos jamais deixar de lado esta importante missão dos pastores-mestres.
2. PASTOR
2.1 – No Antigo Testamento

4

No grego, a principal função do artigo é identificar pessoas ou coisas. Assim, quando não existe um artigo
entre duas palavras, elas geralmente são consideradas como grupo da mesma categoria. Em outras palavras, a
presença do artigo identifica a pessoa ou coisa, e sua ausência demonstra uma qualidade. Então, para alguns, o
termo mestre seria uma qualidade de pastor.
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Inicialmente, a expressão “pastor” encontrada no Antigo Testamento h≈vr
» (ra’ah) faz menção à
profissão de pastor, ou seja, aquele que cuida dos rebanhos de ovelhas. È uma profissão antiquíssima.
Abel exercia essa função (cf. Gênesis 4.2). Atualmente, ainda é uma atividade muito comum entre os
nômades do Oriente Médio.
Os pastores eram responsáveis por encontrar alimento (pastos) e água para as ovelhas (cf. Salmo
23.2), protegerem os rebanhos dos animais ferozes (cf. Amós 3.12), como também recuperar o animal
que se desviava dos demais (cf. Ezequiel 34.8; Mateus 18.12).
Além disso, os pastores que descuidavam das suas ovelhas eram responsáveis pela substituição
do animal caso este se perdesse ou morresse (cf. Gênesis 31. 39), salvo se, provasse que não teve culpa
ou que as circunstâncias estavam fora do seu controle e previsão (cf. Êxodo 22.10-13).
A atividade de pastoreio era bastante honrada, inclusive inspirou o texto sagrado, bem como a
cultura religiosa daquela época, tanto que a Bíblia refere-se ao Senhor como sendo o Pastor de Israel
(cf. Gênesis 49.24; Salmo 23.1; 80.1).
2.2 – No Novo Testamento
No Novo Testamento, a ideia de pastor volta-se para Cristo. Ele é o Supremo Pastor (cf.
Hebreus 13.30; 1Pedro 2.28; 5.4). Uma das expressões mais marcantes no Novo Testamento a respeito
da função pastoral de Cristo encontra-se em João 10.11, que diz: “Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor
dá a sua vida pelas ovelhas”. Ele não só cuida de suas ovelhas, mas também dá a sua própria vida por
elas – Ele é o Pastor perfeito.
Não obstante os sentidos acima, o ofício pastoral descrito em Efésios 4.11, refere-se a um dom
de Deus dado à Igreja, ou seja, o Senhor confere à Igreja homens dotados para o exercício pastoral.
Na definição de Russel Norman Champlin, o termo pastor, do grego

(poimén), refere-se

a “Homens dotados de conhecimento, poderes de consolação, entendidos em governo, simpatia com
os problemas dos outros, conhecimento para continuar o trabalho do Evangelista”.
O dom de pastor diferencia-se dos demais por sua especial compaixão e misericórdia. O pastor
mistura-se com as ovelhas, sente o bater de seus corações, sofre com suas dores e aflições, conhece
suas necessidades, é um companheiro de todos.
A função pastoral requer ainda um zelo tão grande que, não raras vezes, o pastor também
precisa repreender suas ovelhas, Esta repreensão não é um ato gratuito para auto-afirmação ou reforço
de sua autoridade, mas o contrário, é uma repreensão que decorre do cuidado com as ovelhas,
indicando-lhes o caminho correto para que nenhuma esteja sujeita a perigos. Nesse sentido, o Rev.
Herschel H, Hobbs afirmou: “A tarefa do pastor é procurar a ovelha, abrigá-la, alimentá-la e tosquiála”.
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3. MESTRE
O termo mestre, do grego

(didáskalos) corresponde à palavra hebraica bar (rabi),

que significa “meu mestre”, costumeiramente aplicada a Jesus (cf. João 3.2; 4.31).
No entanto, em Efésios 4.11, Paulo faz referência a um ministério especial, cuja finalidade era a
de instruir os crentes sobre a verdade cristã, ou seja, os mestres transmitiam conhecimento, inspirando
os cristãos com as grandes verdades de Deus, com o fito de levá-los mais perto do ideal de Cristo. Eles
eram responsáveis pela instrução geral dos crentes. Eram homens habilitados para transmitirem
conhecimento.
Em última análise, este ofício dizia respeito ao fortalecimento dos crentes em relação à fé, o que
se dá pelo conhecimento da Palavra. Não se trata de um conhecimento científico, mas da compreensão
da mensagem de Cristo e da sua Obra em nossas vidas.
O principal dom do mestre é o dom de conhecimento (cf. 1Coríntios 12.8). O mestre tem o
conhecimento sobre a base e as aplicações de sua fé, seja por meio do estudo ou pela ajuda divina.
No entanto, este conhecimento não fica para si, posto que a essência de seu ofício é justamente a
de transmitir ou compartilhar esse conhecimento com os irmãos, cujo alvo é o aperfeiçoamento dos
santos (cf. Efésios 4.12).
4. CONCLUSÃO
Os pastores e mestres ou pastores-mestres representam o cuidado de Deus com sua Igreja. O seu
povo não está sozinho neste mundo. O Senhor providenciou homens para estarem à frente da igreja
para instruí-la, guiá-la e preservá-la.
Há muitos inimigos da igreja. Sejam aqueles que querem destruí-la, ou mesmo, os que não
crêem em sua vocação.
Por isso, o Senhor proveu homens capacitados para o seu cuidado. A igreja precisa de tais
ministros, pois sem o conhecimento da Palavra teríamos um exército de pessoas cegas, presas nas
garras do obscurantismo.
Mas, por meio dos pastores e mestres, podemos compreender mais sobre as verdades do
Evangelho que uma vez nos tocou e agora cresce e finca raízes em nossos corações e mentes, através
do conhecimento da Palavra.
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1. Você valoriza os pastores/mestres que o Senhor colocou em sua vida?
R:________________________________________________________________________________
2. Para você o conhecimento da Palavra é importante? Tem mudado a sua vida?
R:________________________________________________________________________________
3. Quantas vezes por dia, semana ou mês você lê a Bíblia?
R:________________________________________________________________________________
4. No seu dia-a-dia você se preocupa em aplicar os ensinos que recebeu?
R:________________________________________________________________________________
5. Você se sente chamado para o ensino? Por quê?
R:________________________________________________________________________________
6. Por que é necessário que o cristão conheça cada vez mais a Palavra?
R:________________________________________________________________________________
7. Como você acha que seria a Igreja sem os pastores/mestres?
R:________________________________________________________________________________
8. Você costuma orar pelos pastores/mestres da Igreja?
R:________________________________________________________________________________
9. Ensinar é um dom. Ele pode ser natural e espiritual ao mesmo tempo?
R:________________________________________________________________________________
10. Você acha fácil ser pastor/mestre? Por quê?
R:________________________________________________________________________________
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Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
LIÇÃO

TEMA

DATA

10

O DOM DE MI NISTÉRIO OU SERVIÇO

___/___/____

TEXTO BÍBLICO:
“De modo que, tendo diferentes dons
segundo a graça que nos foi dada, se é profecia,
seja ela segundo a medida da fé; se é ministério,
seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao
ensino.” (Romanos 12.6-7)

1. INTRODUÇÃO

Os dons de serviço são vitais para que a obra
da igreja seja realizada. A maioria dos membros da
igreja até certo ponto tem um ou mais destes dons.
Estes dons são voltados para tarefas e usados para
cuidar de multidões de detalhes na operação do
corpo coletivamente e para cuidar das pessoas.
Existem seis dons de serviço. São eles o dom de
ministério (serviços, auxílios), exortação, administração

(liderança),

misericórdia,

dar

Ministrar, do hebraico, dtarH
” (shãrat
= “servir”, “oficiar”). O termo é usado
caracteristicamente para se referir a
“serviço” feito por trabalhadores domésticos
(cf. 2Samuel 13.17; 1Reis 10.5). Ele deve ser
distinguido do termo dab”v (âbad), usado
para aludir ao trabalho mais servil, e do qual
é derivada a palavra que significa “escravo”.
Ministério, do grego
(diakonía), significa “serviço”, “o cargo e o
trabalho de um diakonós”. É usado acerca do
“serviço” dos crentes.

e

hospitalidade. Todos estes dons devem ser usados para testemunhar de Cristo. Eles ajudam o corpo de
Cristo a alcançar pessoas diferentes, de diversas maneiras.
Os dons de serviço dão uma aplicação prática à fé no Senhor Jesus Cristo. Eles se combinam
com os outros dons para produzir um corpo totalmente equipado. Juntos, eles formam uma equipe
poderosa para cumprir a missão e o ministério da igreja. Vamos colocar cada um sob o microscópio
para, num exame mais profundo, podermos entender como podem ser identificados e usados.
2. O DOM DE MINISTÉRIO - DEFINIÇÃO
O dom de ministério é a habilidade dada por Deus para reconhecer e suprir necessidades, servir
e ajudar ao tomar a iniciativa de dar assistência prática sem intenção de reconhecimento. Ele capacita
os crentes a servirem a Cristo, à igreja e às pessoas individualmente.
No período bíblico, o “servo” não era homem livre. Ele estava sujeito à vontade e ordens do seu
senhor. Mas o sujeito podia se submeter de boa vontade e com amor a seu senhor (cf. Êxodo 21.5),
permanecendo a seu serviço quando ele já não estava obrigado a agir assim. Por conseguinte, é uma
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descrição muito apropriada da relação do homem com Deus. O apóstolo Paulo faz uso do termo debv
e
(‘ebed = “escravo”) para se referir a si mesmo (cf. Romanos 1.1). Paulo insinua que, outrora ele tinha
sido “escravo” de Satanás; e que, tendo sido comprado por Cristo, agora ele era escravo voluntário,
preso (amarrado) ao seu novo senhor.
3. A DINÂMICA DO DOM DE MINISTÉRIO
O dom de ministério é de importância vital para o corpo de Cristo. Aqueles que têm este dom
fortalecem a vida e o trabalho da igreja de duas maneiras principais. Podem perceber as necessidades e
oportunidades nas vidas das pessoas e da igreja. Eles têm uma habilidade conferida pelo Espírito para
dar assistência prática de forma a suprir estas necessidades e ajudarem indivíduos e igreja a levarem
adiante a missão de Cristo. O uso do dom de ministério estimula outros a darem de si mesmos
liberalmente no ministério para com outros. Ajuda a influenciar a igreja toda para que desenvolva um
espírito de amor e ministério de cuidado com os outros.
Três palavras principais são usadas no Novo Testamento para dar a ideia da amplitude da
atuação deste dom. São elas ministrar, servir e ajudar. Em Romanos 12.7, a palavra grega
(diakonía) é traduzida como “ministério”. É de onde a palavra diácono deriva. É o termo usado por
Jesus como uma das marcas do verdadeiro discípulo. Em Atos 6, é usada a expressão “servir às
mesas”. Diaconia veio a significar “ajudar, servir, cuidar, apoiar e assistir”.
O dom de ministério apoia praticamente cada área da vida e obra da igreja. Este dom permeia o
corpo de Cristo, quando ele é espiritualmente sadio. Deus deseja que cada crente participe no
ministério da edificação do corpo (cf. Efésios 4.12). Ministério é um dom quase universal entre os
crentes. Todo crente pode ministrar até certo ponto. Alguns crentes têm o dom de ministério como seu
dom principal. Eles tanto ministram quanto encorajam e equipam outros para o ministério. Mas todo
cristão é um ministro. Há sempre um modo pelo qual cada membro pode participar no ministério e
crescimento da igreja.
4. DESCRIÇÃO DO DOM DE MINISTÉRIO
Os crentes com o dom de ministério são motivados a ajudar outros e a liberá-los de forma que
possam usar seus dons eficazmente. Eles estão prontos e desejosos a se lançar e a servir com um
espírito alegre. Colocam-se sob a liderança dos outros e ao seu dispor. Têm um espírito de humildade
e amor por Cristo e pelas pessoas. Servem na retaguarda e querem evitar reconhecimento, mas são
indispensáveis ao corpo. Estão sempre prontos para servir. Sua habilidade principal é sua
disponibilidade.
As pessoas que têm o dom de ministério concentram-se em projetos. São geralmente voltadas
para tarefas e sempre prontas a tomar conta até dos detalhes mais mundanos que ajudem a realizar o
essencial. Contribuem para um funcionamento tranquilo da igreja tanto em sua organização quanto no
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suprimento de necessidades. Nas Escrituras, estes são os servos. Seu espírito de serviço é animador e
inspirador para a igreja. Seu serviço é como óleo na engrenagem da igreja.
O dom de ministério pode ser usado de muitas maneiras na obra do Senhor. Algumas delas são:
• Ajuda aos idosos com as tarefas de casa que não tenham mais capacidade de realizar.
• Assistência a crianças nos programas da igreja, cuidando delas na comunidade, ensinando-lhes
a Palavra de Deus, alcançando-as para Cristo, discipulando-as e procurando alcançar suas famílias
para Cristo.
• Ajuda nos detalhes da organização da igreja, no trabalho de secretaria, ministérios de
assistência, atividades evangelísticas e projetos missionários.
• Ajuda no ministério com a família e na assistência aos membros carentes da igreja.
• Ajuda para suprir as necessidades das mulheres solteiras e viúvas por intermédio de uma
assistência aos seus problemas, reparos ou consertos em suas casas, etc. Ajuda às necessidades físicas,
emocionais, sociais e espirituais dos solteiros.
• Ajuda no preparo de refeições para aqueles em necessidade, recém-chegados, centros de
assistência para os sem-teto.
5. DIFICULDADES E PERIGOS NO USO DO DOM DE MINISTÉRIO
As dificuldades enfrentadas por aqueles com o dom de ministério incluem o lidar com as
expectativas dos outros. Eles têm tanto desejo de servir que tentam responder a todas as necessidades.
Os outros, então, passam a apresentar cada vez mais necessidades a serem supridas, até que a carga se
torna grande demais. Junto com as expectativas exageradas dos outros, está a dificuldade que têm de
estabelecer limites para si mesmos. Precisam priorizar seu envolvimento no ministério, mas querem
fazer tudo.
Dois principais perigos ameaçam veladamente as pessoas que possuem o dom de ministério.
Um é a tendência de passar a ministrar por ministrar. Ministrar é algo tão prazeroso para eles e
discernem as necessidades tão intensamente que frequentemente tornam-se obcecados com o
ministério em si. Podem chegar ao ponto de ministrar simplesmente por ministrar, em vez de
cumprirem a missão de Cristo usando o ministério para evangelizar, discipular e edificar. É a
tendência dos ministérios de se desviarem de seus propósitos originais. As igrejas frequentemente
começam ministérios com o propósito de alcançar as pessoas perdidas e discipulá-las. Mas, depois de
algum tempo, o foco subitamente e até intencionalmente muda e começa a ser colocado no ministério
em si, em vez de no seu propósito maior.
O segundo perigo é a tendência de alguns que têm o dom de ministério de se envolverem
demasiadamente. Eles têm dificuldade em dizer “Não!” Querem suprir todas as necessidades que
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observam. Respondem aos pedidos dos outros, assim como às necessidades que observam.
Eventualmente, ficam sobrecarregados e se sentem culpados por não continuarem a tentar suprir
todas as necessidades. Logo vêm o desânimo e a desilusão. Eles enfrentam a horrível experiência do
desgaste e esgotamento.
6. CONCLUSÃO
O dom de ministério é um deleite para o corpo de Cristo. Ele assegura que as necessidades
dentro da membresia serão supridas e que a igreja se tornará um corpo ministrador. Além disso o dom
de ministério trafega paralelamente com o exercício da humildade.
O apóstolo Paulo é um bom exemplo de como o dom de serviço e o exercício da humildade
caminham juntos. No início do seu ministério (ano 55 d.C.) se considerava “indigno de ser chamado
apóstolo” (1Coríntios 15.9). Quando o ministério de Paulo já estava consolidado e reconhecido (ano
60 d.C.), ainda assim o apóstolo se considerava “o menor entre os crentes” (cf. Efésios 3.8). E no
apogeu do seu ministério apostólico (ano 63 d.C.), Paulo apregoava ser “o principal dos pecadores”
(cf. 1Timóteo 1.15).
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1. Você compreendeu o significado primordial do dom de ministério?
R:________________________________________________________________________________
2. Em qual área, em sua igreja local, o dom de ministério não está funcionando como deveria?
R:________________________________________________________________________________
3. Em qual área, em sua igreja local, o dom de ministério está funcionando de forma exemplar?
R:________________________________________________________________________________
4. Você tem buscado se envolver com aqueles que exercem esse dom?
R:________________________________________________________________________________
5. Como a maioria das igrejas evangélicas tem visto o dom de ministério?
R:________________________________________________________________________________
6. Por que não há disputas nas igrejas, entre os membros, para ver quem serve com uma maior
excelência?
R:________________________________________________________________________________
7. Por que o dom de ministério é considerado, por muitos, como sendo um dom de segunda categoria?
R:________________________________________________________________________________
8. Por qual razão encontramos muitas pessoas servindo nas igrejas, mas de uma forma totalmente
relaxada e descompromissada?
R:________________________________________________________________________________
9. Por que muitos não conseguem servir com alegria e liberalidade?
R:________________________________________________________________________________
10. Por que a maioria dos membros de uma igreja local não gosta de servir e, quando o faz, espera
receber algo em troca?
R:________________________________________________________________________________
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Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
LIÇÃO

TEMA

DATA

11

O DOM DE LIDERANÇA

___/___/____

TEXTO BÍBLICO:
“De modo que, tendo diferentes dons
segundo a graça que nos foi dada, se é profecia,
seja ela segundo a medida da fé; (...); o que
preside, com zelo...” (Romanos 12.6-8)

1. INTRODUÇÃO

Liderar, do hebraico h”xn” (nãhã),
significa “guiar alguém pelo caminho
direito”; “conduzir com cuidado para longe
das dificuldades (ser facilitador)”, cf. Gênesis
24.27; Salmo 6.8; Salmo 23.3.

O dom de liderança é a habilidade especial
dada por Deus para reconhecer os dons dos outros,
recrutá-los e engajá-los no ministério. Eles têm a
habilidade de organizar e gerenciar pessoas,
recursos e tempo para um ministério eficiente.
2. A DINÂMICA DO DOM DA LIDERANÇA
As palavras traduzidas como liderar, reger e

Liderar, do grego %
$ (hodegéõ),
significa “guiar no caminho”; “conduzir
como fio condutor”. Literalmente, se refere a
guiar o “cego” às fontes da água da vida, isto
é, na verdade do Espírito Santo (cf. Mateus
2.6; 15.14).
Liderar é a habilidade que alguém
possui de influenciar pessoas para
trabalharem entusiasticamente visando
atingir aos objetivos identificados como
sendo para o bem comum. Essa liderança é
exercida com autoridade, ou seja, com a
habilidade de levar as pessoas a fazerem de
boa vontade o que você quer por causa de
sua influência pessoal.

administrar encontram-se em Romanos 12.8; l
Coríntios 12.28 e Hebreus 13.7,17,24 e fornecem
uma figura clara da liderança. O poder do uso deste dom no corpo de Cristo capacita a igreja a levar
adiante o ministério e a manter o crescimento. É essencial para a coordenação e utilização de todos os
outros dons no corpo. Sem o seu uso efetivo, a igreja atingirá um platô e declinará. Paulo encorajava o
exercício do dom de liderança “com zelo” (cf. Romanos 12.8).
A liderança deve ser exercida com seriedade, entusiasmo e um comprometimento profundo.
Tudo está ligado à liderança. A igreja nunca será maior que sua liderança; e nunca irá além da visão do
líder. Por isso, a capacitação teológica do líder é um fator fundamental. Não há como formar pastores,
ministros ou líderes sem dar-lhes conteúdo teológico. É como ensinar um médico a aplicar injeção,
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sem dar-lhe o conteúdo (medicamento que vai na seringa). Somente líderes dotados de conhecimento e
energizados pelo Espírito Santo capacitarão a igreja para cumprir sua missão para Cristo.
Todo dom é para o evangelismo! Deus quer usar aqueles com o dom de liderança para alcançar
o perdido para Cristo. Eles devem ser exemplos e líderes para que a igreja se torne um corpo de Cristo
que testemunha. As pessoas fazem o que os líderes as levam a fazer. Se queremos que as pessoas
testemunhem, os líderes devem também ser capazes de dar seu testemunho.
3. DESCRIÇÃO DO DOM DA LIDERANÇA
Aqueles que têm o dom de liderança aceitam prontamente as responsabilidades e se apresentam
para organizar, planejar e gerenciar pessoas e programas para atingir alvos. O líder é uma pessoa do
tipo que toma a frente e é capaz de assumir e dar direção e ordens quando necessário.
A igreja necessita colocar pessoas com o dom de liderança em posições de liderança. Elas
deveriam servir em postos de responsabilidade, tais como o de pastores, diáconos, relatores de
comissões, diretores, líderes de equipe, diretores da Escola Bíblica Dominical e outras áreas afins. Elas
devem ser líderes de projetos, programas ou ministérios.
Ao longo da história, a obra de Deus tem prosperado em ocasiões de uma liderança piedosa. A
obra de Deus foi adiante com líderes bíblicos como Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão, Pedro e
Paulo. Depois dos tempos bíblicos, Deus tem levantado líderes como Agostinho, Lutero, João Wesley,
George Whitefield, George Mueller, Dwight L. Moody e Billy Graham. Deus tem seus líderes para
cada geração. Líderes são pessoas de visão, autodisciplina, grande motivação própria, direcionadas
para alvos, e afirmativas.
A Bíblia advoga uma filosofia de liderança chamada de “liderança pelo serviço” ou pelo servir
(cf. Mateus 20.20-28). Essa liderança resulta num sentimento de respeito e amor pelos líderes, pois
eles cumprem a vontade de Deus e fatalmente terão os melhores interesses em relação aos seus
liderados.
O líder é uma pessoa que se doa, um trabalhador incansável, que quer ver resultados positivos.
Ele deseja estar envolvido em tarefas desafiadoras. Quando conclui uma, tem a preocupação de se
dirigir para um novo desafio, o qual ele geralmente já está planejando antes que complete a presente
tarefa. Sempre que possível, ele delega, mas sabe quando não deve delegar. Está pronto a arriscar e
tentar o impossível. Ele toma decisões com base nos fatos, e não em sentimentos. Segundo o pastor
Ariovaldo Ramos, “o líder cristão não precisa de títulos e quando os têm não os usa”.
4. DIFICULDADES E PERIGOS NO USO DO DOM DE LIDERANÇA
A pessoa com o dom de liderança quer vencer e acha muito difícil enfrentar uma perda. Está
voltada para a tarefa e pode ser muito insensível com as pessoas. Pode estar muito apressada ou
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ocupada para ser graciosa. Ela pode ser difícil de se agradar e intolerante com erros. Alguns acham
que ela é fria, “forçadora de barra” e impaciente. A liderança é muitas vezes um lugar solitário.
A pessoa que tem o dom de liderança corre o risco de se tornar orgulhosa por causa de sua
posição. Pode se tornar egoísta e não levar em consideração aqueles que trabalham com ela. Detesta
estar errada, então pode vir a culpar os outros quando as coisas dão errado. Ela pode ficar desanimada
e frustrada quando seus alvos não são alcançados.
A diferença entre a autoridade legal e o dom da liderança é que este é caracterizado pelo fato
das pessoas seguirem voluntariamente aqueles que têm esse dom. Cristãos com esse dom, via de regra,
não precisam insistir na sua autoridade de líder - as pessoas os seguem sem necessidade desta
insistência. Interessante é que 68% das pessoas que receberam de Deus o dom da liderança têm
também o dom da organização.
Muitas pessoas já tem uma característica de líder desde sua infância. Essa habilidade natural
também não pode ser ignorada em nossas igrejas. Habilidades adquiridas também podem ser um
instrumento poderoso para aperfeiçoar o trabalho de um líder. Como exemplo, bons líderes sabem se
comunicar bem, portanto habilidades adquiridas nesta área podem ajudar muito se desenvolvidas.
As pessoas que possuem o dom da liderança são marcadas por diversas características em suas
ações. Dentres elas podemos citar:
a) Facilidade para visualizar a vontade de Deus para um grupo;
b) Habilidade para influenciar outros a seguirem sua visão e coragem para enfrentar riscos;
c) Diante de grupos sem liderança logo se prontifica a exercer essa liderança de forma natural;
d) Atrai pessoas para seguirem seus objetivos, mesmo sem planejar isso, estando sempre disposto
a responsabilizar e direcionar outros a exercerem funções para alcançarem um objetivo maior;
e) É uma pessoa de visão; enxerga as coisas lá na frente e possui criatividade para encontrar
novas soluções que possam aumentar a eficiência do grupo em alcançar seus objetivos.
A cantora, apresentadora, escritora, compositora e dubladora brasileira Helena Tannure, certa
vez proferiu uma frase que é digna de reflexão. Ela disse que “o verdadeiro líder tem a mesma
disposição para pegar um microfone ou uma vassoura. O verdadeiro líder tem a mesma disposição
para pegar um instrumento ou uma balde. O verdadeiro líder tem a mesma disposição para cantar
para milhares ou para uma pessoa no leito de um hospital!”.
5. CONCLUSÃO
Quando o líder apontado por Deus e ungido por Ele está no lugar escolhido por Deus, enormes
possibilidades acontecem no corpo de Cristo. Tal líder é capaz de unificar todos os membros do corpo,
motivá-los e levá-los a realizar grandes feitos para a glória de Cristo.
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1. O que você considera como sendo um exemplo de liderança?
R:________________________________________________________________________________
2. Por que é tão difícil gerarmos bons líderes na igreja local?
R:________________________________________________________________________________
3. O que mais atrapalha o papel da liderança?
R:________________________________________________________________________________
4. Como funciona uma liderança compartilhada?
R:________________________________________________________________________________
5. Quando percebemos que a realização de um trabalho está sem liderança?
R:________________________________________________________________________________
6. Qual é a principal função do líder?
R:________________________________________________________________________________
7. Como deve ser a postura ideal de um líder?
R:________________________________________________________________________________
8. O que pode tornar um líder eficaz?
R:________________________________________________________________________________
9. O que pode tornar um líder medíocre?
R:________________________________________________________________________________
10. Por que há tanta disputa de poder entre aqueles que exercem algum tipo de liderança?
R:________________________________________________________________________________
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Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
LIÇÃO

TEMA

DATA

12

O DOM DA EXORTAÇÃO

___/___/____

TEXTO BÍBLICO:
“De modo que, tendo diferentes dons
segundo a graça que nos foi dada, se é profecia,
seja ela segundo a medida da fé; se é ministério,
seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao
ensino; ou que exorta, use esse dom em exortar;”
(Romanos 12.6-8)

1. INTRODUÇÃO

O dom de exortação é uma habilidade dada
por Deus para encorajar, motivar e estimular as
pessoas para a ação. É conhecido por alguns como o
dom do encorajamento.
2. A DINÂMICA DO DOM DA EXORTAÇÃO
O uso deste dom envolve o crente num
trabalho mútuo com o Espírito Santo. A palavra

Exortar, do hebraico pqazx
‹ (hãzaq),
significa “animar, tornar forte, encorajar” (cf.
Deuteronômio 3.28; 2Samuel 11.25).
Exortar, do grego
$
(parakaléo), significa “chamar [uma pessoa]
para o lado de”, “convidar”, “encorajar”,
“instigar a pessoa a buscar algum curso de
conduta”. Sendo que
(para = para o
lado) e
$ (kaléo = chamar).
Exortar é uma ação prospectiva, que
faz a pessoa buscar algum curso de conduta
olhando para o futuro. É diferente da ação
retrospectiva que visa consolar, confortar.

usada por Paulo em Romanos 12.8 para este dom é
$

(parakaléo), que significa “chamar

para o lado de”. É a forma verbal do adjetivo substantivado usado por Jesus em João 14 para o
Espírito Santo. Ele chamou o Espírito de

(parácleton = confortador, ajudador).

A palavra assume o significado de fortalecer, confortar e estimular. Incorpora a ideia de instar,
apelar, estimular, implorar e motivar. O uso desta habilidade pode motivar o povo de Deus a aplicar
princípios bíblicos e serem por eles orientados em suas vidas e ministérios. É a habilidade de desafiar
outros e produzir o melhor neles.
Os crentes com o dom de exortação são geralmente práticos e objetivos no estudo das Escrituras
e na abordagem dos problemas e são capazes de ajudar outros a encontrar soluções para seus
problemas. Estimulam imensamente os membros individuais e o corpo de Cristo em geral no
cumprimento da missão de sua Cabeça. Deus utiliza encorajadores como Barnabé, que ajudou Paulo a
iniciar sua trajetória de vida cristã e a ser aceito dentro da igreja.
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Deus se vale daqueles com o dom de exortação em ministérios de falar para promover as causas
do Reino de Deus, no chamamento dos crentes à tomada de decisões que leve a um compromisso com
Cristo e Sua obra, e em convidar os não-crentes a receberem Cristo. Exortação é um dom usado
especialmente no aconselhamento. Aqueles com este dom servem em ministérios de aconselhamento
em centros de aconselhamento, programas escolares, programas de combate às drogas, centros
missionários, etc. Eles se dão bem no ministério de apoio a novos crentes, provendo direção. Todo
dom é para o evangelismo! O dom de exortação prepara fortemente a pessoa para um testemunho
pessoal eficiente. Pessoas com esse dom podem ser usadas poderosamente para apresentar Jesus ao
perdido. Elas podem ser equipadas para o testemunho pessoal. Têm a habilidade de apresentar o
evangelho em reuniões evangelísticas de massa e para puxarem a rede efetivamente.
3. DESCRIÇÃO DO DOM A EXORTAÇÃO
Aqueles com o dom de exortação têm a habilidade de motivar outros à ação mediante a
pregação e ensino com aplicação prática, em vez de ênfases teológicas profundas e doutrinárias. São
indivíduos positivos, que oferecem esperança e estímulo aos crentes. Geralmente, são loquazes,
efervescentes, entusiasmados e um pouco impulsivos. São também objetivos e lógicos quando tomam
decisões baseadas em um compromisso profundo com a vontade de Deus, em vez de agirem e
decidirem com base na emoção.
O dom da exortação depende, muitas vezes, do nosso relacionamento interpessoal. Isso porque,
quando há verdade sem amor, cria-se inimizade e rancor. Quando há amor sem verdade, cria-se
hipocrisia e superficialidade. Mas no meio de um relacionamento verdadeiro e amoroso sempre há
espaço para a ministração do Espírito de Deus.
Observação importante: o termo “exortar”, do grego

$ (parakaléo), não pode ser

confundido – o que na maioria das vezes acontece – com o termo “admoestar”, do grego

&

(nouthesía = advertência, aviso), que significa “o ato de pôr em mente”; “treinamento pela palavra
quer por incentivo, ou, se necessário por reprovação ou reclamação”. Também não podemos confundir
o termo “exortar”, do grego

$ (parakaléo), com outro termo grego similar conhecido como

$ (parainéo = admoestar por meio da exortação ou aconselhamento). Isso porque ambos os
termos denotam ação corretiva ou advertência; algo que não faz parte do conceito bíblico para o verbo
“exortar”. Muito pior será se, além desses termos, utilizarmos – para o significado de exortar – o termo
“repreender”, do grego ' $

(eléncho = reprovar, condenar, convencer), que transmite o conceito

de “repreensão que traz convicção”.
4. DIFICULDADES E PERIGOS NO USO DO DOM DA EXORTAÇÃO
As opiniões dos outros frequentemente são uma dificuldade para a pessoa com o dom de
exortação. Acham que ela é entusiasmada demais. Alguns a acusam de não enfrentar a realidade
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quando a situação é negativa. Outros pensam que ela não dá uma ênfase suficiente às Escrituras e que
simplifica tudo demais. Ela tende a interromper os outros por causa de seu entusiasmo, criando
dificuldades nos relacionamentos pessoais.
A pessoa com o dom de exortação é vulnerável aos ataques de Satanás em função do orgulho
que advém de sua habilidade para influenciar outros. Por outro lado, tende a ficar desanimada quando
os resultados não aparecem. Ela pode perder a sensibilidade com relação às pessoas e suas
necessidades em favor de uma ênfase nos projetos. Se não for dirigida pelo Espírito, mas se tornar
carnal, pode usar seu dom para persuadir as pessoas de maneira errada. Pode se tornar insensível e
insincera.
5. CONCLUSÃO
Deus se vale do dom de exortação de uma maneira fantástica, se o Espírito Santo tem o controle
da vida da pessoa. É um instrumento para todo o corpo de Cristo quando aqueles com o dom de
exortação animam os outros a darem o melhor de si e cumprirem o propósito de Deus.
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1. Qual é o melhor momento de utilizarmos do dom da exortação?
R:________________________________________________________________________________
2. Por que muitos consideram a exortação como sendo algo pejorativo?
R:________________________________________________________________________________
3. Quais os benefícios imediatos que a exortação produz?
R:________________________________________________________________________________
4. Qual é a maior dificuldade em se exortar alguém?
R:________________________________________________________________________________
5. Como tem sido o trabalho de exortação realizado em sua igreja local?
R:________________________________________________________________________________
6. Por que muitas exortações não surtem o efeito desejado?
R:________________________________________________________________________________
7. Até que ponto devemos exortar alguém?
R:________________________________________________________________________________
8. Até que ponto deve-se permitir a exortação por parte de alguém?
R:________________________________________________________________________________
9. Qual é o princípio básico da exortação?
R:________________________________________________________________________________
10. De que forma o Espírito Santo nos exorta?
R:________________________________________________________________________________
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Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
LIÇÃO

TEMA

DATA

13

O DOM DA FÉ

___/___/____

TEXTO BÍBLICO:
“A cada um, porém, é dada a manifestação
do Espírito para o proveito comum. Porque a um,
pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria;(...) a
outro, pelo mesmo Espírito, a fé;...” (1Coríntios
12.7-9a)

1. INTRODUÇÃO
Os dons de capacitação proporcionam a
habilidade especial de dar apoio ao ministério do
corpo de Cristo. Os quatro dons de capacitação são:
fé, discernimento, sabedoria e ciência. Eles
incorporam as qualidades necessárias para a
eficiência no crescimento e ministério nas vidas dos
indivíduos e do corpo. Eles ajudam a estimular e
capacitar o uso de outros dons.
O dom de fé é a habilidade de crer em Deus e
de cooperar com Ele em suas obras poderosas. É a
habilidade espiritual para crer e motivar outros a

Fé, do hebraico h√nm
” '
·
('ămānâ),
significa “certo, seguro, provisão ou sustento
determinado”. A ideia básica da raiz da
palavra é a de firmeza ou certeza. No tempo
hebraico QAL (pretérito perfeito) o vocábulo
expressa o conceito básico de sustento e é
usado no sentido de “braços fortes que
sustentam uma criança necessitada”. Já no
tempo hebraico HIFIL (causativo) o vocábulo
tem basicamente o sentido de “tornar certo,
convicto”, “ser assegurado”. Neste sentido a
palavra no tempo HIFIL mostra que a fé
bíblica é algo seguro, uma certeza.
Fé, do grego
(pístis = crer,
assegurar). Significa “persuasão firme”,
“convicção fundamentada no ouvir”. O termo
sempre é usado no Novo Testamento acerca
da “fé em Deus ou em Jesus, ou às coisas
espirituais”.
Originalmente,
o
termo
significava o relacionamento fiel de partes de
um contrato e as fidedignidades das suas
promessas.
A fé é uma firme convicção, produzindo
um pleno reconhecimento da revelação ou da
verdade de Deus (cf. 2Tessalonicenses 2:1112); uma entrega pessoal a Ele (cf. João 1:12);
uma conduta inspirada por tal entrega (cf.
2Coríntios 5:7).

crer no cumprimento das promessas de Deus.
2. A DINÂMICA DO DOM DA FÉ
Segundo o doutor em teologia, William Carey Taylor, “universalmente, na Bíblia, a fé é uma
experiência realizada no coração depois do arrependimento, como complemento de uma
(metánoia = “mudança do homem interior”) na doutrina e no gozo da salvação, isto é, fé salvadora,
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significando “a atitude pela qual a inteira personalidade humana descansa sobre Deus em absoluta
confiança e dependência em Seu poder, bondade e sabedoria”.
A Bíblia fala de muitos níveis de fé. Fala de fé salvadora, viva, e do dom espiritual de fé. Todos
têm a mesma base - nosso fiel e gracioso Deus. O alicerce de todo o corpo de Cristo é a fé em nosso
Senhor vivo. Todo crente tem fé, fé salvadora. Aliás, só nos tornamos corpo de Cristo por causa dessa
fé. Somos salvos “pela graça por meio da fé” (cf. Efésios 2.8-9). Não há outro meio de ser salvo.
Todo crente tem uma fé viva. “O justo viverá pela fé” (cf. Hebreus 2.4). Paulo citou este verso
em Romanos 1.17 e em Gálatas 3.11. Foi citado pelo escritor de Hebreus que: “Sem fé é impossível
agradar a Deus” (cf. Hebreus 11.6). O Pai deu a cada pessoa uma “medida da fé” (cf. Romanos 12.3).
A nossa fé deve ser cultivada ou desenvolvida. Pode ser aumentada. À medida que a nossa fé é
desafiada e provada, ela aumenta.
O apóstolo Paulo, ao escrever à Igreja em Roma, fala da justificação em Deus e que essa
justificação é pela fé (cf. Romanos 5.1). Toda Igreja, todo cristão, é justificado pela fé. Essa é a fé que
salva, que justifica, que nos torna justos diante de Deus e que apaga os nossos pecados. É a fé que nos
coloca debaixo da Graça, pela qual nós somos salvos, essa é a fé salvadora, redentora e justificadora.
O dom da fé é uma outra dimensão na vida espiritual de um crente e no corpo de Cristo. Está
associado com o miraculoso. É uma fé especial que Deus concede a alguns, tornando-os pessoas
inabaláveis espiritualmente. É uma fé em que a pessoa é esvaziada de qualquer dúvida a respeito de
um fato que visa glorificar a Deus ou edificar Sua Igreja. Este é o dom especial de crer em Deus e em
Suas obras poderosas para cumprir sobrenaturalmente o que não poderia ser feito por meio da agência
humana. Ele supre a igreja com energia e expectativa porque eleva a confiança do corpo do nível da
dependência humana para o da dependência no que Deus pode fazer. À medida que o dom de fé é
exercitado, a igreja começa a operar a partir dos recursos de Deus. Isto é liberador para os crentes
individualmente e para a igreja coletivamente. O uso do dom de fé eleva a igreja a um plano mais alto
da vida e do ministério.
Todo dom é para ser usado no evangelismo! O dom de fé é especialmente poderoso em ajudar
um crente a compartilhar Cristo eficientemente. Este dom capacita o crente a orar pelos perdidos e,
pela fé, reivindicá-los para Cristo. Aqueles que têm o dom de fé precisam ser equipados para
intencionalmente testemunharem de Cristo e terem paixão pelas almas.
3. DESCRIÇÃO DO DOM DA FÉ
Os crentes dotados de fé têm uma visão que outros não têm. Eles creem em Deus para o
suprimento de necessidades de uma maneira sobrenatural. Quando a situação é grave e a esperança de
muitos se esvai, eles creem em Deus para fazer o impossível, com uma convicção inabalável de que
Ele o fará. Os que têm o dom de fé têm sido os catalisadores para o progresso da igreja através dos
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séculos. A igreja é edificada, os perdidos são alcançados para Cristo, e a fé dos crentes estimulada pelo
exercício do dom de fé no corpo.
O dom da fé não é uma referência à fé que salva que todos os cristãos possuem, mas ao dom
especial da fé “que remove montanhas”, que desafia o “impossível” (cf. Mateus 17.20; 21.21;
1Coríntios 13.2).
A pessoa portadora deste dom tem algo mais que a fé necessária à salvação. Não se trata da fé
normal e corrente nos crentes, mas de uma fé que acredita nas ações de Deus, mesmo quando todas as
circunstâncias e evidências são contrárias. Ela não só crê que Deus vai cumprir com suas promessas
como também leva os demais a também crer e esperar pela ação poderosa de Deus. É uma pessoa que
tem os olhos no amanhã, no que vai ser realizado e não no presente e nas circunstâncias. Não se deixa
abater pelos obstáculos e adversidades. Possui grande capacidade de mobilizar pessoas e recursos.
Pessoas que têm o dom de fé geralmente têm uma visão do futuro. São motivadas por alvos e
têm grande visão das possibilidades. Crentes com este dom alteram o curso da história. Deus os usa
para trazer grandes avanços ao corpo de Cristo.
4. DIFICULDADES E PERIGOS NO USO DO DOM DA FÉ
As dificuldades para aqueles com o dom de fé são as decepções ao serem mal interpretados
pelos outros no corpo. Às vezes, são chamados de pouco realistas, porque não há evidência concreta
de que o que creem que irá acontecer realmente acontecerá, a não ser porque creem em Deus. São
rotulados de pessoas não práticas e que aceitam correr riscos. É difícil para aqueles que realmente têm
o dom de fé porque muitos charlatães professam este dom e enganam a muitos que, no final, ficam
desapontados e desiludidos. Assim, eles acham difícil aceitar a pessoa com o genuíno dom de fé.
Satanás pode usar o negativismo dos outros contra a pessoa com o dom de fé dentro da igreja
para criar desunião e desequilíbrio. A pessoa que tem o dom pode ficar emocionalmente magoada, de
tal modo que se distancia do corpo. Assim, seu dom não será efetivamente usado na edificação do
corpo. Os falsificadores sempre dizem ter o dom de fé para enganar a muitos.
5. CONCLUSÃO
O dom da fé atua através da crença no invisível e imaterial (cf. Hebreus 11.1) – caráter
subjetivo, enquanto que a incredulidade é a crença no visível e materializado – caráter objetivo. A fé é
formada em nós (cf. Gálatas 4.19) por meio do “ouvir” (compreensão e prática) da Palavra de Deus
(cf. Mateus 7.24; Marcos 4.9; Romanos 10.17), enquanto que a incredulidade é dada a nós por meio da
informação. Somente a formação gera transformação. Enquanto a fé trafega pela via do
relacionamento, a incredulidade repousa na simples comunicação.
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1. Qual é a diferença entre a fé normal e o dom da fé?
R:________________________________________________________________________________
2. Em que momento o dom da fé deve ser exercido?
R:________________________________________________________________________________
3. Quais são os impactos causados pelo exercício do dom da fé?
R:________________________________________________________________________________
4. O que a falta de pessoas que possuam o dom da fé pode causar em uma igreja local?
R:________________________________________________________________________________
5. Como percebemos que alguém possui o dom da fé?
R:________________________________________________________________________________
6. Como podemos discernir entre a utilização do dom da fé e a loucura de não se aceitar a realidade da
vida?
R:________________________________________________________________________________
7. Por que o dom da fé não é discutido com ênfase nas igrejas?
R:________________________________________________________________________________
8. Por que nossa fé é baseada, na maioria das vezes, apenas em coisas concretas e palpáveis?
R:________________________________________________________________________________
9. O que pode limitar o uso do dom da fé?
R:________________________________________________________________________________
10. O que o dom da fé gera no crente que o possui?
R:________________________________________________________________________________
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Kéryx Estudos Bíblicos e Teológicos
Escola Bíblica Dominical
2º Módulo
DATA
___/___/___

Q U E ST I ON Á R I O PA RA A V A L IA Ç Ã O D O C U R S O

NOME DA CLASSE

NOME DO(A) ALUNO(A):

As questões abaixo servirão como ferramenta para análise do aproveitamento do
curso fornecido pela Escola Bíblica Dominical. Os resultados possibilitarão eventuais
melhorias no conteúdo do curso bem como na forma de aplicação dos temas
estudados. (Observação: CADA RESPOSTA DEVERÁ CONTER O MÍNIMO DE
CINCO LINHAS).

1. Qual era a ideia inicial que você tinha do curso? Essa ideia ainda se mantém ou mudou? Por quê?
R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Quais temas ou assuntos tiveram maior importância para você? Por quê?
R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Qual assunto, ainda não abordado em classe, que gostaria que fizesse parte do curso?
R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Houve algum tópico estudado, cujo conteúdo, se mostrou totalmente contrário ao conceito que você
já tinha do mesmo? Explique.
R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Quais são os pontos fortes das aulas e do ensino em geral, que tem ajudado e facilitado o seu
aprendizado? Explique.
R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Quais são os pontos fracos das aulas e do ensino em geral, que tem prejudicado e dificultado o seu
aprendizado? Explique como esses problemas poderiam ser resolvidos.
R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. No seu entendimento, o que poderia ser acrescentado em sala de aula, para que houvesse um maior
aprendizado por parte dos alunos?
R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Cite uma situação que você vivenciou (na vida pessoal, familiar, ministerial etc.) e que o conteúdo
do curso serviu como ferramenta para administrar a situação?
R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Você recomendaria a escola bíblica dominical da sua igreja para alguém? Por quê?
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R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Qual tem sido a principal diferença entre a escola bíblica dominical que você frequenta e outras
escolas bíblicas que você tenha participado ou de alguma forma tomado conhecimento? Explique.
R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Se tivesse total poder de decisão, qual seria a principal mudança que você faria no curso? Por quê?
R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Se tivesse total poder de decisão, em qual área do curso você não mexeria em hipótese alguma?
Por quê?
R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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