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Suponhamos que você se matricula num curso de enriquecimento do casamento. Você
adquire os materiais e se compromete a participar atenciosamente durante dez sessões. Então
você descobre que o palestrante não diz nada acerca de maridos e esposas. Ou então imagine se
adquirindo um novo livro de receitas que promete oferecer 100 deliciosos pratos. Mas folheandoo em casa, você descobre que não há medidas dadas para os ingredientes. Imagine-se comprando
um manual de “faça você mesmo” para pequenos reparos no lar – então você descobre que o livro
nada menciona acerca das ferramentas que usaremos.
Isto se assemelharia a equipar os crentes para o desafio de ganhar almas sem a influência
do Espírito Santo. Ele é o ingrediente essencial que torna tudo possível. O Espírito Santo é o que
dá poder para o testemunho.
Atos 1:8 torna a conexão clara . antes de ascender ao céu, Jesus disse aos seus discípulos:
“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto
em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da Terra.”
Os discípulos, em sua própria força, nunca poderiam estabelecer a igreja de Cristo na
Terra. Os baluartes do inferno e os principados das trevas facilmente os derrotaria.
Vejamos algumas das específicas maneiras que o Espírito Santo habilita e dá poder para o
serviço:
A – O Espírito Santo desperta convicção – S. João 16:7-12
Quando algum empresário secular sem um fio de interesse em religião, de repente
começa a pensar no significado da vida, o Espírito Santo está trabalhando. Quando um jovem
entregue às drogas começa a sentir que tem arruinado a vida e começa a desejar algo melhor, o
Espírito Santo está trabalhando.
B – O Espírito Santo produz conversão
O mesmo Espírito que nos desperta para nossas necessidades de mudança, também
produz a conversão. Ele substitui as obras da carne pelos frutos do Espírito – amor, alegria, paz e
domínio próprio. Ele é o ativo agente de transformação em nossa vida. Veja como Paulo
descreve sua obra em Efésios 3:16 e 17.
C – O Espírito Santo comunica dons
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Como I Coríntios 12 nos informa, o Espírito dá ao corpo de Cristo várias habilidades para
o ministério, assim como o Criador deu ao corpo humano vários órgãos para realizar várias
funções. Se estudarmos anatomia, descobriremos que os órgãos do corpo foram organizados com
diferentes sistemas: digestivo(inclui o estômago e o intestino), cardiovascular(veias, artérias e o
coração), respiratório(pulmões, traquéia) e o esquelético. Os dons espirituais são como os órgãos
do corpo com suas funções especializadas. Eles permanecem melhor quando organizados em
sistemas ou grupos. Nosso corpo não é um fragmento de órgãos independentes, mas uma
variedade de sistemas que trabalham unidos visando um alvo comum.
GRUPOS DE ESTUDO:
Compreendendo melhor o Espírito Santo
Dons espirituais são distribuídos por e sob a direção do Espírito Santo. Não é possível
entendê-los sem compreender algo sobre a obra do Espírito Santo. Às vezes dizemos que se
tivéssemos “mais” do Espírito Santo ou fôssemos mais “cheios”, teríamos mais poder. É possível
ter “mais” do Espírito Santo?
Divida-os em grupos de 3 ou 4. Faça-os procurar os textos e discutir as repostas das
questões.
1. O Espírito Santo é um poder impessoal ou uma pessoa?
a. I Co. 2:11 – conhece pessoalmente
b. Rm. 8:26 – intercede por vós
c. Ef. 4:30 – pode ser entristecido
Conclusão: não podemos ter parte ou ter mais do Espírito Santo. Ou temos todo Ele
conosco ou nada. No entanto, podemos entregar “mais” de nós mesmos ao seu controle e direção.
2. O que o Espírito Santo faz para comunicar convicção e transformação?
a. Jó 16:7-12
“Quando o Espírito de Deus toma posse do coração. Ele transforma a vida... A benção
vem quando pela fé a alma se entrega a Deus. Então aquele poder que nenhum olho humano pode
ver cria um ser à imagem de Deus.” D. T. N. p. 173.
3. O que tem maior impacto: poder de milagres ou poder de caráter?
a. Gl. 5:22-25 – vida transformada; frutos do Espírito
b. II Co. 2:14-17 – fragrância de Cristo
c. I Pe 2:9-12 – Pagãos glorificam a Deus ao verem as boas obras nos
cristãos.
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D – O Espírito Santo comissiona
Ele é o que nos envia para proclamar as Boas Novas. Em Atos 13:1-4, Ele enviou Paulo e
Barnabé em sua viagem missionária; em Atos 16:6-10 , envia Paulo a Macedônia e em Atos 8:2629 , envia Filipe ao encontro do eunuco.
Pouco tempo antes do início da cruzada evangelística no Piauí, comuniquei aos meus
assistentes acerca da necessidade de encontrarmos pelo menos uma alma que servisse com núcleo
da congregação que desejávamos plantar ali. Um estudante começou a orar pedindo a Deus que
lhe enviasse alguém como primícia do seu trabalho. Duas semanas depois um casal pediu
informações aos pedreiros acerca da denominação que estava financiando a construção. Os
pedreiros comunicaram o fato a este estudante que mais tarde descobriu ser as pessoas que
buscavam há muitos anos a Igreja Adventista. Breve teve a alegria de realizar o batismo de uma
família de cinco pessoas.
O Espírito Santo está ansioso para comissionar-vos a ajudar a Sua obra. Se dermos os
primeiros passos, Ele nos usará.
Quais são os dons do Espírito?
Há pelo menos três principais textos na Bíblia que lidam especificamente com os dons
espirituais: Efésios 4, Romanos 12 e I Coríntios 12.
O que é um don espiritual? É uma habilidade especial dada ao membro do corpo pelo
Espírito Santo, que o capacita a trabalhar eficazmente no cumprimento da missão da igreja no
mundo. Comparo-os a ferramentas divinas doadas ao crente pelo Espírito Santo para que este
tenha com que trabalhar.
Vejamos três coisas:
DONS ESPIRITUAIS
§ Dados por Deus a cada crente
§ De igual importância
§ Desenvolvidos pelo uso

a. Dados por Deus a cada crente
O Espírito Santo está disponível para todos os que crêem em Cristo. Em um dos primeiros
sermões de Pedro após o Pentecostes, ele disse à multidão reunida que deveriam se arrepender e
ser batizados para o perdão dos pecados. E então ele prometeu: “E vocês receberão o dom do
Espírito Santo. A promessa é para vocês e seus filhos e para todos que estão dispostos – a todos
que o Senhor chamou.” – Atos 2:3,8,39
A promessa é para nós hoje. Os crentes podem reclamar os dons do Espírito em toda a
sua plenitude. Paulo deixa claro em I Cor. 12 que a igreja, o corpo de Cristo, tem sido
concedidos os dons do Espírito. E ele conclui: “Ora, vós sois o corpo de Cristo; e
individualmente, membros desse corpo”(v. 27). Cada um de nós tem parte nesses dons espirituais
a partir do nosso batismo, quando nos tornamos membros do corpo de Cristo(I Cor. 12:12 e 13).
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GRUPOS DE ESTUDO:
a) Cada membro recebe um dom?
– Pelo menos um dom é dado a cada pessoa. I Co. 12:7, I Pe. 4:10.
“Os dons do Espírito são prometidos a cada crente, segundo a sua
necessidade para a obra do Senho.” D.T.N. 786
b) Todos os membros recebem o mesmo dom?
– Há diversidade de dons – I Co. 12:4,8-11.
“Nem todos os homens recebem os mesmos dons, porém a cada
servo do Mestre é prometido algum dom do Espírito.” P. J. 327
c) Quais são os dons?
– Leia Rm. 12:6-8 e liste os sete dons mencionados: Profecia,
ministério, ensino, exortação, liberalidade, misericórdia e
administrar(Presidir).
– Leia I Co. 12:4-11; 28-31. Liste 10 dons não encontrados em Rom.
12: Sabedoria, fé, milagres, línguas, administração, apóstolos,
conhecimento, cura, discernimento, interpretação de línguas, socorros e
profetas.
– Leia Ef 4:8-12 e liste dois novos dons aqui: Evangelismo e PastorMestre.
b. Os dons espirituais são de igual importância
Outro ponto fortemente enfatizado em I Co 12 é que todos os dons do Espírito são de
igual importância. Não há dons superiores e inferiores. Como Paulo disse em sua analogia, o olho
não pode dizer que é mais importante que a mão, ou a cabeça dizer que é mais importante que a
mão(v. 15-23). Cada dom comunicado é necessário; é essencial.
Temos ouvido falar de Billy Graham, o famoso evangelista. Mas o que dizer de Ruth
Goodge? Por 30 anos, esta mulher precedeu Billy Graham nas cidades escolhidas para as
cruzadas e organizou grupos de oração, intercedendo com Deus em favor das pessoas ali. Há uma
placa no Museu Evangelístico Billy Graham onde o evangelista atribui seu sucesso a esta mulher
e seu ministério de oração. A pregação de Billy Graham necessitava do poder da oração como
apoio. As mais ferventes orações de Ruth Goodge necessitavam de um proclamador das Boas
Novas adiante delas. Todos os dons são necessários e de igual importância. Se somos vasos para
o uso do Mestre, não devemos escolher que tipo de vaso podemos ser. Havia um cálice na mesa
de comunhão quando o Senhor comeu a Páscoa com os discípulos, e por certo o cálice foi
honrado ao ser posto em Seus lábios. Quem não gostaria de ser aquele cálice? Mas também havia
uma bacia que o Mestre tomou, pão e água e lavou os pés dos discípulos. Uma coisa é clara: O
cálice não serviria para ser usado como bacia, nem essa era apropriada para a festa da comunhão.
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Cada um será usado naquilo para que foi equipado. Os dons são diferentes, mas de igual
importância.
c. Os dons espirituais são desenvolvidos pelo uso
Deus não nos concede um dom espiritual completamente maduro, ele precisa ser
desenvolvido pelo uso. Quanto mais experimentamos e utilizamos nossas habilidades, mais
completos e bem definidos eles se tornam.
Quando eu estudava teologia no antigo IAE, grande parte dos futuros pastores usavam
pregar às árvores e arbustos do bosque próximo à Superbom. Lembro-me do meu primeiro
sermão pregado durante o período da colportagem. As mãos e os joelhos tremiam
incontrolavelmente. Meu dom não estava bem desenvolvido ainda. Felizmente com a prática, esta
habilidade eventualmente amadureceu. Os dons necessitavam ser desenvolvidos pelo uso.
DESCOBRINDO SEUS DONS

•
•
•
•

Busque sabedoria de Deus – Tg 1:5
Creia que Deus tem lhe dado dons.
Explore as várias oportunidades para testemunhar.
Busque conselho e confirmação de outros.

ADVERTÊNCIAS
1. Não confunda dons espirituais com talentos – Dons são
concedidos pelo Espírito no batismo para o ministério. Talentos são
concedidos pelos gens. Quando alguém se converte e esses talentos são
dedicados a Deus, ele os usa em Seu serviço.
Ex.: O dom de curar é habilidade divina que permite fazer curas
milagrosas, instantâneas; o talento médico é uma habilidade adquirida. O
dom de línguas é habilidade divina de falar língua estrangeira não
previamente aprendida; o poliglota possui uma habilidade adquirida.
2. Não confunda os dons espirituais com os frutos do Espírito –
Dons – capacita-nos a realizar o ministério.
Frutos – maneira de relacionarmos com outras pessoas.
Os crentes devem produzir todos os dons. Os crentes têm um ou
mais dons.
Ex.: Uma firma exige de todos honestidade, paciência no trato,
cortesia, fidelidade, etc. São os frutos do caráter. Porém cada um tem uma
habilidade ou função: balconista, contador, gerente, etc. São os dons.
3. Não esqueça todos os outros talentos e habilidades – todos
devem ser usados por Deus, não apenas os dons espirituais.
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