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LIÇÃO DE DISCIPULADO DAS CÉLULAS IBREM  
 
8º - ENCONTRO DE DISCIPULADO: OS DONS DO ESPÍRITO SANTO II  
 A igreja é edificada pelos dons do Espírito Santo; não existe edificação de vidas sem os 

dons portanto, os dons são concedidos para a vantagem e salvação dos outros. 

 Embora fossem ricos em dons os coríntios não os usava da maneira correta, Paulo os 

lembra de seu estado passado, que eles eram pagãos (vs.1-2), levados cegamente pela 

vontade de seus falsos guias, os ídolos mudos e agora Paulo não quer que eles sejam 

ignorantes e passa a ensiná-los sobre a diversidade dos dons e que só um Deus é quem 

opera em todos. 

 Observe como Deus pai, filho e Espírito Santo estão relacionados aos dons, Paulo diz 

que o “Espírito é o mesmo”, uma nítida referência à Trindade; aqui, no v.3 temos: “Espírito”.; 

no v.5: “Senhor” (Cristo) e no v.6: Deus (o Pai). 
Os “dons” eram atribuídos ao Espírito Santo (v.4); “serviços”, ao Senhor Jesus (v.5); 

“realizações”, a Deus, o Pai (v. 6). 

 Iremos estudar através de um panorama alguns dons; todos são fundamentais e 

serão citados e você deve estudá-los detalhadamente. 
 
 
PANORAMA DOS DONS ESPIRITUAIS 
 
1. PROFECIA- Rm 12:6 

Este dom motiva seu possuidor para a proclamação da verdade de Deus. É um impulso 

que parte do íntimo para pregar a Palavra de Deus que normalmente expõe o pecado, 

revela os segredos do homem, levando-o a render-se a Deus. O profeta não fala o que o 

povo GOSTARIA de ouvir porém, o que o povo PRECISA ouvir.  

Quem possui este dom é extrovertido, tem facilidade de expressão, senso crítico 

apurado, liderança autoritária. Não tem medo de críticas, não tolera o mal nem a injustiça.  

Requerimento: Tem que falar. 
 
2. ENSINO - Rm 12:7 

 É a motivação para estudar e pesquisar as Escrituras com respeito ao seu conteúdo e 

sentido extraindo os fatos e verdades encontrados. Tem forte desejo de comunicar 

conhecimento espiritual. 

 Quem possui este dom é organizado e minucioso. Gosta de trabalhar em grupos 

pequenos. Tem autoridade por causa do conhecimento das Escrituras. É tomado de 

entusiasmo quando pode transmitir o que aprendeu. Tem que saber. 
 
3. EXORTAÇÃO - Rm 12:8 

É a motivação para dar conselhos, encorajar os outros, exortar e consolar 

espiritualmente. É motivado a usar as Escrituras para inspirar outros a dedicarem-se mais e 

renovar-lhes o interesse espiritual. 

Quem possui este dom tem a capacidade de se entregar às pessoas, a fim de ouvi-las, 

encorajá-las, desafiá-las, chamar-lhes a atenção.  Tem facilidade em fazer amizades. Não 

fere, arrasa ou diminui as pessoas. Tem que aplicar. 
 
4. MINISTÉRIO - Rm 12:7 

5. CONTRIBUIÇÃO - Rm 12:8 

6. ADMINISTRAÇÃO (PRESIDÊNCIA) - Rm 12:8 

7. MISERICÓRDIA - Rm 12:8 

 

Versículo para memorizar esta semana: Efésios 6.18 


