
Muito se houve falar sobre dons na Bíblia Sagrada, 

porém, nas novas teologias é um termo pouco usado, 

e quando usado é de forma equivocada.

Dom, segundo alguns dicionários significa: 

benefício, benesse, benção, graça, dádiva, presente 

recebido de Deus.

Neste caso especificamente ficaremos com a 

definição de dádiva e presente recebido por Deus, já 

que este é o sentido bíblico da palavra.

A bíblia separa os dons em ministeriais e 

espirituais e ministeriais, vejamos:

Dons ministeriais:
“De modo que, tendo diferentes dons, segundo a 

graça que nos é 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 o que 

exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o 

com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que 

exercita misericórdia, com alegria”, Rm 12.6-8.

Profetizar: Esse dom tem como característica a 

entrega de uma mensagem de Deus diretamente ao 

homem seja no coletivo ou no individual. 

Servir: Prestar serviço de forma prática em prol 

da obra de Deus, não baseado em cargos, mas em 

obediência a Palavra.

Ensinar: Eficácia no ensino da Palavra de Deus e 

tudo que permeia o cristianismo.

Dar ânimo: Esse é o dom que transforma homens 

em verdadeiros encorajadores.

Contribuir: Esse é o dom que faz com que pessoas 

tenham o prazer em contribuir de alguma forma com 

o crescimento da obra de Deus.

Liderar: esse dom transforma líderes em amigos 
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empáticos e que zelam pela obra de Deus e pelas 

avelhas de Cristo.

Mostrar misericórdia: São os empáticos, que se colocam 

no lugar do outro e amam estender a mão ao que necessita.

Dons espirituais:
“Mas a manifestação do Espírito é dada a cada 

um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é 

dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo 

Espírito, a palavra da ciência; e a outro, pelo mesmo 

Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os 

dons de curar; e a outro, a operação de maravilhas; 

e a outro, a profecia; e a outro, o dom de discernir 

os espíritos; e a outro, a variedade de línguas; e a 

outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o 

mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo 

particularmente a cada um como quer”, 1Co 12.7-11.

Palavra de sabedoria: esse dom está inteiramente 

ligado ao conhecimento profundo sobre Deus e seus 

desígnios. 

Palavra de conhecimento: Esse dom transforma 

simples homens em mestres, que manejam bem a 

palavra de Deus na área do ensino.

Fé: Esse dom se refere a pessoas que alcançam 

coisas extraordinárias através da fé.

Dons de cura: Esse dom é dado por Deus para 

trazer alívio e cura para aqueles que sofrem com suas 

enfermidades.

Profecia:  Esse dom tem como característica 

revelar o oculto, e até aquilo que ainda está por vir.

Discernimento de espíritos: Tem capacidade de discernir 

por quais espíritos alguém possa estar sendo usado.

Variedade de línguas: É uma manifestação de 

línguas, o qual próprio Paulo chama de língua dos anjos.

Interpretação de línguas: É a interpretação do 

dom acima citado. 
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