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LIÇÃO

José foi um jovem próspero, temente e obediente a 

Deus. Essas qualidades, porém, não revelam apenas o 

caráter de alguém educado, mas também demonstram 

a ação poderosa do Espírito Santo em sua vida. Isto fica 

claro em diversos momentos da história deste jovem (Gn 

39.2-5, 21-23; 41.16,38).

José entendeu que os dons dados por Deus deviam ser 

usados não para si mesmo, mas para que através da manifes-

tação deles o nome do Senhor fosse glorificado e que muitos 

fossem alcançados. Da mesma maneira, a igreja do Senhor 

precisa entender este princípio para que seja bem-sucedida 

como ele foi em seu uso.

O Espírito Santo é o administrador e o distribuidor dos 

dons espirituais concedidos à igreja do Senhor Jesus Cristo. 

Ele é o responsável por repartir esses atributos a cada um 

segundo a Sua vontade com o propósito de edificar o corpo, 

a igreja.

Existem algumas coisas que ficam claras a respeito dos 

dons espirituais quando lemos a 1a Carta de Paulo aos Co-

ríntios no capítulo 12, que traz um breve resumo de todos os 

dons espirituais dados à igreja pelo Espírito Santo.

Os dons espirituais podem ser classificados em três gru-

pos: os dons de revelação (servem para orientar a igreja e o 

ministério na tomada de decisões), os dons de poder (servem 

para manifestar o Poder de Deus através de sinais, prodígios 

e maravilhas) e os dons vocais (servem para comunicar os 

desígnios de Deus para sua igreja exortando, edificando, e 

consolando, fazendo esta anunciação através da fala).

• Dons de revelação - São eles: 

A) A palavra de sabedoria – Pode-se ver este dom se mani-

festando na vida de Salomão (1Rs 3.28);

B) A palavra de conhecimento - Este dom era fortemente 

usado no ministério de Eliseu (2Rs 6.8-23);

C) O discernimento de espíritos - O profeta Micaías de-

monstra o uso deste dom (2Cr 18.18-23).

• Dons de poder - São eles: 

A) O dom da fé - Se manifesta como uma fé sobrenatural 

(At 3:6; Hb 11); 

B) Os dons de curar - Estão presentes na vida de diversos 

profetas (2Rs 4.32-36); 

C) Operação de maravilhas - Moisés operou maravilhas 

(Êx 14.21-28);

• Dons vocais - São eles:

A) O dom de profecia -  As filhas de Filipe eram profetizas 

(At 21.9); 

B) O dom de interpretação de línguas - (1Co 14.26-28); 

C) O dom de variedade de línguas - (At 2);

Os Dons do Espírito
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JOSÉ, UM JOVEM TEMENTE A DEUS 


