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“Mas a manifestação do Espírito é 
dada a cada um para o que for útil”, 1Co 
12.7.

Quando lemos os textos proféticos, 
seja dos profetas maiores ou menores, 
fica claro que aqueles homens foram 
muito usados para transmitir as mensa-
gens divinas ao povo. Certamente eles 
serviram aos propósitos de Deus devido 
aos dons que receberam, os quais se fa-
zem evidentes pelo mover do Espírito 
na vida deles. 

É interessante notar, porém, que o 
dom espiritual não é como um talento 
natural, mas sobrenatural. O dom só 
pode ser dado pelo Espírito Santo; sen-
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do assim, somente os escolhidos e redi-
midos podem receber os dons de Deus, 
pois eles são para a edificação do Seu 
povo. O Senhor alcança e capacita as 
pessoas com os dons necessários para 
o serviço. Hoje, somente os crentes em 
Jesus e batizados com fogo possuem 
dons espirituais. Os ímpios possuem 
talentos, que são habilidades naturais. 
Você sabe quais são e como se classifi-
cam os dons espirituais?

As Escrituras trazem a descrição dos 
dons do Espírito Santo (1Co 12), os 
quais podemos dividir em três grupos, 
que são: dons de locução, dons de reve-
lação e dons de poder. 

Mensageiros de 
Deus

LIÇÃO  1

OS DONS DE LOCUÇÃO Profecia; variedade de línguas; interpretação 
de línguas. 

Estes dons são para edificar, exortar e consolar.

OS DONS DE REVELAÇÃO Palavra de sabedoria; palavra de ciência; dis-
cernir os espíritos. 

Estes são dons para direcionamento, aconse-
lhamento e orientação.

OS DONS DE PODER Fé; dons de curar; operação de maravilhas.
Estes dons mostram a glória e o poder de Deus 

aos homens.
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Mas em que consiste cada dom? Veja alguns exemplos bíblicos de como perce-
bê-los na prática.

DONS DE LOCUÇÃO DONS DE REVELAÇÃO DONS DE PODER

Profecia – Consiste na 
entrega de uma mensagem 
direta de Deus aos homens 
por intermédio do profeta. 
Por exemplo, quando Ageu 
comunicou ao povo: “Eu sou 
convosco, diz o Senhor”, Ag 
1.13.

Palavra de sabedoria – É 
a revelação seguida de um 
conselho ou direcionamento. 
José, por exemplo, entregou 
a revelação do sonho a Faraó 
juntamente com um conselho 
sábio e prático, para que hou-
vesse provimento na terra 
durante os sete anos de fome 
(Gn 41.28–37).

Fé – Refere-se à fé ousa-
da e sobrenatural, capaz de 
realizar maravilhas entre os 
homens. Por exemplo: Josué 
orou, e o sol parou (Js 10.12–
14).

Variedade de línguas — 
Manifesta-se quando a men-
sagem de Deus é falada em 
línguas desconhecidas. Pode 
ser a língua dos anjos ou mes-
mo outros idiomas, depen-
dendo da ocasião. Se houver 
quem as interprete, as línguas 
podem ter a mesma função 
da profecia; se não houver, 
elas servem apenas para a 
edificação pessoal. Um exem-
plo claro deste dom está em 
Atos 2.4.

Palavra de ciência (ou de 
conhecimento)  – Consiste 
em receber a revelação de 
algo que não seria possível 
saber sem que Deus o mos-
trasse. Daniel, por exemplo, 
diferente de José, recebeu 
apenas a palavra de conhe-
cimento, a revelação do que 
significava o sonho do rei (Dn 
2.19–45).

Os dons de curar – São a 
manifestação clara e irrevo-
gável de cura sobre a vida de 
um indivíduo ou grupo. Este 
dom auxilia as pessoas direta-
mente, manifestando o Reino 
pelo poder de Deus. O minis-
tério de Jesus, por exemplo, 
baseava-se também em mos-
trar o poder de Deus ao mun-
do por intermédio de muitas 
curas (Mc 6.56).

Interpretação de línguas – 
Trata-se de um dom que age 
em conjunto com o dom de 
variedade de línguas, sen-
do ele uma espécie de “tra-
dução” das línguas que não 
podem ser entendidas pelo 
homem natural.  Paulo fala 
sobre o uso deste dom em 1 
Coríntios 12.

Discernir os espíritos – É 
conseguir ver além do natu-
ral, discernindo se o sobre-
natural vem ou não de Deus. 
Por exemplo, quando Paulo 
expulsa o demônio de uma jo-
vem adivinhadora em Filipos 
(At 16.18).

Operação de maravilhas – 
Em geral, este dom se mani-
festa pela capacidade de ope-
rar o sobrenatural no mundo 
natural, o que demonstra o 
poder de Deus. O profeta Eli-
seu, por exemplo, dividiu as 
águas do rio Jordão com o seu 
manto (2Rs 2.14).


