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1 Coríntios 12.1-11

“A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso”. 1 Coríntios 12.7
LEITURAS ADICIONAIS
Os Dons São Para Hoje
Ao escrever aos Coríntios (1 Coríntios 12.1), o apóstolo Paulo afirmou que não era seu desejo que
os crentes fossem ignorantes com
respeito aos dons espirituais.
Os movimentos pentecostal e de
renovação espiritual enfatizam os
dons mencionados em 1 Coríntios
12.8-10. Muitos livros já foram escritos sobre o assunto. De outro
lado, estão grupos que afirmam
que os dons cessaram no fim da
era apostólica.
Esta lição analisa os dons do Espírito Santo como sendo uma bênção para os nossos dias.

Textos Bíblicos Sobre os Dons
Há cinco passagens no Novo Testamento que ensinam que todo
crente é capacitado com algum
dom: Romanos 12.6; 1 Coríntios
7.7; 12.4-7; Efésios 4.7 e 1 Pedro
4.10-11.
O Objetivo dos Dons
O Novo Testamento nos ensina
que:
a) Os dons espirituais estão ligados com os ministérios cristãos, 1
Coríntios 12.4,5,7 e 1 Pedro 4.10.
b) Os ministérios para os quais os
dons espirituais habilitam os crentes são destinados a edificar o
corpo de Cristo, Efésios 4.12.
Isso envolve edificação e evangelização.
c) Os ministérios em que os crentes se envolvem, equipados pelos
dons, devem ser realizados de tal
maneira a dar toda a glória a
Deus, 1 Pedro 4.11.

Os dons são recursos sobrenaturais dados pelo Espírito Santo ao cristão
para habilitá-lo a realizar ministérios especiais para edificação do corpo de
Cristo. E a manifestação do Espírito Santo, dada a cada um, para o que for
útil ou benéfico para a igreja.
I – UMA DÁDIVA PARA EDIFICAÇÃO DA IGREJA
a) Edificação no relacionamento – Certa vez, aconteceu uma disputa entre os discípulos de Jesus sobre qual seria o maior no reino de Deus, Lucas
22.24-26. Essa mentalidade mudou mais tarde. Após terem recebido a unção do Espírito Santo, todos trabalharam com o mesmo propósito: anunciar
a Jesus. A vida em comunidade tornou-se sinônimo de Cristianismo, Atos
2.42-47.
b) Edificação no evangelismo – Muitos cristãos possuem dificuldades de
falar a respeito de Jesus. No entanto, o Espírito de Deus remove esses
obstáculos, Atos 4.13. Muitas vezes, virá um desejo intenso de sentar-se
com alguém e dizer que Cristo é a solução para os seus problemas.
c) Edificação na estrutura das igrejas – Quando há manifestação dos
dons, as pregações, os cultos de estudo bíblico e a escola bíblica dominical
produzem melhores resultados porque a ação convencedora do Espírito
Santo torna-se mais atuante.
II – OS DIFERENTES TIPOS DE DONS
a) Revelação ou conhecimento sobrenatural – A palavra da sabedoria
diz respeito a forma inteligente de proceder ou responder em uma situação
difícil, como em Mateus 22.15-22;
A palavra de ciência ou conhecimento não se refere à cultura e, sim, a uma
informação específica revelada pelo Espírito com uma finalidade especifica
como no caso de Ananias e Safira, Atos 5.1-11.
Discernimento de espíritos é perceber com clareza se o espírito que está
usando alguém provém de Deus ou não. Em caso de profecia, não é enganado e não permite que a igreja o seja.
b) Poder para agir sobrenaturalmente – O dom da fé resulta em grandes
obras que Deus faz através do cristão, como fazer um coxo andar, Atos
14.8-10.
A cura sobrenatural é a atuação do poder de Deus, por meio de alguns de
seus servos, eliminando instantaneamente a doença, como aconteceu com
Paulo, em Atos 28.8.
A realização de milagres em geral é o acontecimento do impossível através
de um crente, como em Atos 3.4-7

A Distribuição dos Dons
O Espírito distribui os dons de
modo soberano, como lhe apraz,
1 Coríntios 12.11,18. A vontade
que prevalece é a dele.
Ensinos de Paulo Sobre o Dom
de Línguas
a) Nem todos os crentes recebem
o dom de falar em línguas estranhas, 1 Coríntios 12.30;
b) O dom de profecia é superior ao
dom de línguas, 1 Coríntios 14.15,22;
c) O dom de línguas deve ser
usado principalmente nos atos
particulares de devoção, 1 Coríntios 14.2,18,19 e 28;
d) Se o dom de línguas for usado
no culto, deve haver também o
dom de interpretação, para que
toda a igreja seja edificada, 1 Coríntios 14.5-13, 28; e
e) Paulo limita a três, e uma de
cada vez, o número de pessoas
que poderiam falar em línguas no
culto; isso, se houver intérprete, 1
Coríntios 14.27.
Dons e Espiritualidade
Alguns pensam que o exercício de
certos dons é prova de espiritualidade. Isso não é verdade. A igreja
de Corinto era rica quanto aos
dons, 1 Coríntios 1.4-7. No entanto, aqueles crentes foram chamados de carnais e de criancinhas
em Cristo, 1 Coríntios 3.1-3. Os
dons tornam os crentes potencialmente capazes de servir a Deus e
ao próximo, mas não provam espiritualidade.

c) Falar de forma sobrenatural – O mais conhecido é o dom de profecia.
É uma revelação sobrenatural de Deus em palavras conhecidas para edificar, exortar ou consolar, 1 Coríntios 14.3.
Línguas podem ser um idioma que não é do conhecimento da pessoa que
fala, bem como pode ser a linguagem dos anjos e tem como objetivo a
edificação espiritual, 1 Coríntios 14.4 e 14.
Já a interpretação de línguas equivale ao dom de profecia, porque faz serem conhecidas as palavras não entendidas pela igreja.
d) De ajuda ao próximo – Romanos 12.6-8 acrescenta os dons de ensinar,
exortar, contribuir, presidir e praticar misericórdia. Isso acontece porque o
amor de Deus toma conta do coração do crente de tal forma que acaba por
colocar sua vida e bens materiais à disposição do reino de Deus.
III – TODO CRISTÃO É CAPACITADO POR DEUS
a) Encontrando a área certa para trabalhar – Existem habilidades que
fazem parte da natureza da pessoa e podem ser usadas para o crescimento
da obra de Deus. Existem outras que são aprendidas, como desenhar ou
tocar um instrumento musical.
A verdade é que Deus tem um lugar para todo aquele que se dispuser a
trabalhar para o bem de sua igreja. A medida que for envolvendo-se, Deus
concederá os dons necessários para realização de um ministério específico.
b) Diversidade de dons – Jesus ganhou popularidade através dos sinais
que realizava, atendendo sempre às necessidades de um povo sofrido. Em
João 14.12, os discípulos receberam a promessa de que fariam obras maiores.
Em Atos 2 a promessa é cumprida. Eles receberam a unção, uma capacitação especial e sobrenatural para testemunhar com ousadia de Cristo, falar em outras línguas, fazer sinais, prodígios, milagres e maravilhas, ter revelação ou conhecimento sobrenatural.
O uso dos dons deve visar à edificação e crescimento do Corpo de Cristo.
Nenhum cristão pode dizer que é incapaz de fazer alguma tarefa na Igreja,
porque o Espírito capacita a cada um, como lhe apraz, 1 Coríntios 12.11.

LEITURA PARA CULTO DIÁRIO DA FAMÍLIA KALEO
DIA
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo

TEMA CENTRAL
Os dons são para a edificação do Corpo
Os dons e o serviço cristão
Dons para fazer sinais e prodígios
Dons que autenticam a mensagem
O crente deve buscar os dons
Dons para o ministério
A diversidade de dons

ENDEREÇO BÍBLICO
Romanos 12.3-8
1 Pedro 4.7-11
Atos 5.12-16
Atos 8.4-8
1 Coríntios 14.1-19
Efésios 4.7-16
1 Coríntios 12.1-11

