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LIÇÃO  131  -  PARA  REUNIÕES  DE  CÉLULAS/PEQUENOS  GRUPOS       
 
-  QUEBRA  GELO:  Quais  experiências podemos ter com pessoas que não tem dom para o que faz? 
-  ADORAÇÃO:  “Adorar  é  orar, dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para este fim.   
-  MEMORIZAÇÃO  DAS  ESCRITURAS: 1Coríntios 12.7 
 
OS  DONS  DO  ESPÍRITO  SANTO II 
 A  igreja  é  edificada  pelos  dons do Espírito Santo; não existe edificação de vidas sem os dons. 
Portanto,  Deus  quer  e  precisa  manifestar alguns dons através de você! 
 Observe  em  1ª  Coríntios  12.4,5 e 6 como a trindade está relacionada aos dons: Os “dons” são 
atribuídos  ao  Espírito  Santo  (v.4); “serviços”, ao Senhor Jesus (v.5); “realizações”, a Deus Pai (v. 6). 
 
UM  BREVE  PANORAMA  DOS  DONS DE REALIZAÇÕES; DESCUBRA QUAL SÃO OS SEUS!  (versão RA) 
 
1.  PROFECIA  -  (Rm  12:6)   
Este  dom  motiva  a  pessoa  a  proclamar a verdade de Deus. O profeta não fala o que o povo gostaria 
de  ouvir  mas  o  que  o  povo  precisa ouvir. Ele expõe o pecado e erros. 
Quem  possui  este  dom  tem  facilidade de expressão, senso crítico apurado e liderança; não tem 
medo  de  críticas,  não  tolera  o  mal nem a injustiça.  Requer: Tem que falar com fé em amor. 
 
2.  ENSINO  -  (Rm  12:7)  É  a  motivação para estudar e pesquisar as escrituras extraindo os fatos e 
verdades  encontradas.  Tem  forte desejo de comunicar conhecimento espiritual. 
Quem  possui  este  dom  é  organizado e minucioso. Gosta de trabalhar em grupos pequenos. Tem 
autoridade  e  entusiasmo  nas  Escrituras. Requer: Ser aprendiz, saber, muito esforço e trabalho. 
 
3.  EXORTAÇÃO  -  (Rm  12:8)  
É  a  motivação  para  dar  conselhos, encorajar os outros, exortar e consolar pelas escrituras.  
Quem  possui  este  dom  tem  a  capacidade de ouvir as pessoas, encorajá-las, desafiá-las, chamar-
lhes  a  atenção.   Não  fere  ou  diminui as pessoas. Requer: saber aplicar a palavra de Deus. 
 
4.  MINISTÉRIO  -  (Rm  12:7)           
A  palavra  grega  usada  é  diaconia, aparece 34 vezes no N.T e tem sete significados: serviço, 
ministério,  socorro,  distribuição, missão, assistência e ministração. 
Quem  possui  este  dom  não  espera ser procurado; serve mesmo quando não é exigido e não faz 
com  segundas  intenções.  Para ele é muito difícil dizer NÃO e por isso facilmente perde as 
prioridades.   Requer:  Dedicação, espiritualidade muitos dons e habilidades. 
 
5.  CONTRIBUIÇÃO  -  (Rm 12:8)   
É  a  motivação  para  demonstrar o amor de Cristo aos crentes, dando-lhes assistência material.  É a 
capacidade  espiritual  de  ver  as  necessidades e resolvê-las. 
Tem  bom  senso  para  investir e  só compra e gasta com o que é importante. Requer: Generosidade 
 
6.  ADMINISTRAÇÃO  (PRESIDÊNCIA) - (Rm 12:8) 
É  a  capacitação  de  coordenar atividades e ministérios dos outros no corpo de Cristo para que haja 

harmonia,  crescimento,  fruto  e  ordem. Do original grego: “alguém que está em pé, na frente”.  

Quem  possui  o  dom  gosta  de  trabalhar em equipe, desenvolver líderes, corrigir erros e dar a 

direção.  Requer:  Espiritualidade, vários dons, visão holística da igreja e diligência. 
 
7.  MISERICÓRDIA  -  (Rm  12:8) 

É  a  capacidade  espiritual de  sentir profunda empatia por pessoas que estão em dificuldades, em 

posição  de  indignidade,  desprezadas, e ajudá-las.  

Motivação  para  demonstrar  amor prático e compaixão aos irmãos.  Requer: envolvimento e alegria.  
Conclusão:  Fale  sobre  o  dom que você crê que Deus quer se manifestar através de sua vida e 

depois  ore  uns  pelos  outros. E no dia a dia disponha-se para servir aos outros em Deus.  
-  APELO  EVANGELÍSTICO:   

-  MISSÕES MUNDIAIS: Vamos orar por nossos amigos Cley, Ann e filhos no Iraque. 

-  A VISÃO:  Faça contato, ore uns pelos outros, evangelize, consolide e encontre com o discípulo. 
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