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Vamos dar início ao estudo de hoje lição número 3 sobre a importância dos dons espirituais.  A leitura 

principal da nossa lição está em 1 Coríntios 14:26-40. Essa leitura tem por título a necessidade de ordem no 

culto.  

 

1 CORINTIOS 14:26-40 

26. Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem 

revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação.  

27. E, se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quando muito por três, e por sua 

vez, e haja interprete. 

28. Mas, se não houver interprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. 

29. E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. 

30. Mas, se a outro, que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. 

31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros; para que todos aprendam, e todos sejam 

consolados. 

32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 

33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 

34. As mulheres estejam caladas nas igrejas: porque não lhes é permitido falar; mas estejam submissas, 

como também ordena a lei. 

35. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos; porque é 

vergonhoso que as mulheres falem na igreja. 

36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? 

37. Se alguém cuida ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos 

do Senhor. 

38. Mas, se alguém ignora isto, será ignorado.   

39. Portanto, irmãos, procurai, com zelo, profetizar, e não proibais o falar línguas.  

40. Mas faça-se tudo com decência e ordem.  

 

O Espirito de DEUS tem grande função na vida do crente. Uma delas é ajudar o crente nas suas 

dificuldades. No livro de Juízes 15:14 fala da ajuda do Espirito de DEUS aqueles que necessitam da ajuda em 

momentos de dificuldades. DEUS pelo seu Espirito Santo, Ele ajuda.  

Nós também devemos buscar os dons espirituais 1 Coríntios 14:1 e 12, nos convida a buscar os dons 

do Espirito de DEUS. 

 

1 CORINTIOS 14:1 e 12 

1. Procurai a caridade, entretanto aspirais os dons do espirito, principalmente a profecia.  

 

O próprio apostolo Paulo nos convida a buscar os dons de DEUS. O principal dom que nós devemos 

buscar é da profecia. E acima da profecia? O dom do amor, o dom da caridade. Os dons servem para edificar 

a igreja.  

 

12. Assim, também vós, já que aspirais aos dons como um bárbaro para mim, assim também vós que já 

aspirais os dons do espirito, procurar tê-los em abundancia, para a edificação da assembleia.  

 

Nós devemos cultivar os dons espirituais para a edificação da congregação, da assembleia, da igreja, 

da Kehillat.  

O Amor que é um dos dons, não se ufana, não se folga com a injustiça, mas folga com a justiça; tudo 

crê, tudo espera, tudo suporta; enfim, este dom só pode ter um ser humano se ele for uma pessoa inundada 

pelo Espirito de DEUS.  

Nós devemos ter ordem no exercício dos dons, como foi lido “façais tudo com ordem e com 

decência”. A importância dos dons espirituais, mas devem ser exercitados com ordem e decência.  

O Espirito de DEUS, a capacidade que DEUS dá, ela é diversificada e repartida em diversos dons. 1 

Coríntios 12:7-11, o Espirito reparte diversos dons:   
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1 CORINTIOS 12:7-11 

7. A manifestação do Espirito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. 

8. Porque a um é dada mediante o Espirito, a palavra da sabedoria; a outros, segundo o mesmo Espirito, 

a palavra do conhecimento; 

9. a outros, o mesmo Espirito, a fé; e a outro, o mesmo Espirito, dons de curar; 

10. e a outro, a operação de milagres; e a outro, a profecia; e a outro,  discernimento dos espíritos; a 

um, a variedade de línguas; e a outro, capacidade para interpreta-la. 

11. Mas um só é o mesmo Espirito realizada todas essas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz, a 

cada um individualmente.  

12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, 

constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo.  

 

Há uma diversidade de dons e ele é dado a cada um conforme a vontade de DEUS, para a utilidade no 

corpo de CRISTO. E é importante essa diversidade irmãos, pelo seguinte: se for dado somente para um, não 

existe a participação de todos. DEUS distribui dons diversos para que haja uma colaboração de todos. A um 

dom do discernimento, a outro dom de línguas, a outro dom de profecia, a outro dom da palavra, a outro dom 

da sabedoria, a outro dom de socorros, a outro dom.... para que haja o quê? Para que nessa diversidade haja 

união.  Essa a importância dos dons.  

Vamos a leitura. O objetivo dessa lição é estudar, estimular a igreja a buscar os dons do Espirito de 

DEUS, os dons espirituais, os dons de DEUS.  

 

Introdução:  

Quando os dons espirituais são buscados e postos em pratica surgem benefícios para a igreja e para o 

reino. Assim que cada igreja local, conhecer e usar os dons espirituais, terá consciência de sua tarefa espiritual 

e consequentemente, terá maior capacidade de cumprir os propósitos divinos. Os dons ajudarão a identificar o 

que cada um deve fazer.  

É importante este estudo exatamente por isso. Considere um corpo humano. Quando nós éramos 

crianças dependemos do fígado, pulmão, coração, rins e outros órgãos para funcionar perfeitamente e ter um 

crescimento normal. Quando cada parte dá sua contribuição apropriada o corpo se fortalece, amadurece e é 

capaz de cumprir suas responsabilidades. Se uma, duas ou mais partes do corpo deixam de operar o corpo 

torna-se incapaz de ouvir, de andar, ou talvez até de respirar.  

A mesma coisa acontece com a igreja. Paulo comparou a igreja a um corpo. Ele diz no verso 27, 

capitulo 12, 1 Coríntios: 

 

1 CORINTIOS 12:27 

27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo.  

 

Quando um ou dois, ou mais de nós, deixamos de dar a nossa contribuição, a igreja não consegue 

funcionar como deveria. Você já teve a impressão que a igreja estava mancando? Isso é quando não existe a 

colaboração de todos. é importante a colaboração, cada um desempenhando a função. Uma pergunta que nós 

podemos fazer a nós mesmos:  “estou dando a contribuição apropriada? Eu estou contribuindo como devo 

contribuir? ” 

Haverá mais unidade a igreja que ensina e busca os dons espirituais. Essa igreja terá mais harmonia, 

menos orgulho e a falsa humildade poderá desaparecer. Quando se busca verdadeiramente os frutos do Espirito 

e os dons do Espirito de DEUS, haverá mais humildade. Pessoas que estão cheias de si na carne, não tem essa 

humildade. Pessoas que tem o Espirito de DEUS, elas não se vangloriam, mas elas buscam dividir a Graça de 

DEUS.  

 

Pergunta número 1: 

Qual a primeira pergunta aqui?  

1. Qual deve ser o primeiro principio para o exercício dos dons na igreja? Qual o primeiro princípio? 

O primeiro princípio é valorizar proporcionalmente todos os dons. 1 Coríntios 14:3-6. 
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1 CORINTIOS 14:3-6 

3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 

4. O que fala língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 

5. E eu quero que todos vós faleis em línguas; mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é 

maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba 

edificação.  

6. E, agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se vos não falasse 

ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? 

 

Vocês vão perceber que Paulo está dando uma importância aos dons de um modo geral. Ele está 

mostrando que o dom da profecia ele é importante, mas também precisa os outros dons serem exercitados 

dentro da igreja.  

Os crentes que tem o amor genuíno, pelos que também pertencem ao corpo de CRISTO, devem buscar 

os dons espirituais a fim de poderem ajudar, consolar, encorajar e fortalecer os necessitados. Não esperar 

passivamente que DEUS lhe conceda os dons do Espirito Santo. Deve pelo contrário, com zelo, desejar, buscar 

com a oração estes dons, principalmente os dons que são próprios para encorajar, consolar e edificar. É 

importante a busca porque há pessoas que pensam assim, ela fica desempenhando o papel dela dentro da igreja, 

mas ela não busca, ela não exercita essa busca. A bíblia fala: “buscai, desejai” os dons. Tem que buscar. 

Buscar como? Orando, exercitando a fé, exercitando a nossa prática.  

 

Pergunta numero 2: 

2. Que proveitos trazem os dons espirituais? Pergunta de número 2 à igreja. O que você pensa, quais 

os proveitos que os dons espirituais podem trazer a igreja? “Os dons são para benefício de toda a igreja. Sem 

os dons a igreja fica mancando, para que a igreja possa caminhar. ” Obrigado irmão pela sua consideração 

a respeito da pergunta. Essa é a importância do exercício dos dons.  

Paulo apresenta quais os motivos pelos quais a igreja deve manifestar os dons. Os dons eram parte 

indispensável da vida e do ministério da igreja apostólica. DEUS quer que estes dons continuem em ação na 

igreja em todos os períodos da história até a volta de CRISTO. Vamos ver isso? 1 Coríntios 1:6-7. 

 

1 CORINTIOS 1:6-7 

6. (assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós). 

7. De modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo,  

 

Aguardando a revelação e a vinda do MESSIAS, nenhum dom vos falta. Segundo o apostolo Paulo, 

até quando os dons devem estar exercitados e aparecer na igreja? Até a volta de CRISTO.  

“Quando vier o que é perfeito, o que é em parte, será aniquilado”. Hoje em parte profetizamos 

como num espelho em enigma. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Os dons 

como auxiliar para a igreja, ele vai perdurar até quando? Até o momento da volta de JESUS. É desejável esses 

dons. Porque nós estamos falando isso? Porque há pessoas que pregam que os dons espirituais foram só para 

a era apostólica. Vocês já ouviram isso? Tem gente que prega, dons espirituais só durou até morrer o ultimo 

apostolo. Depois a igreja não precisou mais dos dons. No entanto, nós não vemos isso na palavra de DEUS. 

Nós vemos que os dons são necessários até o último momento. Os dons são proveitosos e vão perdurar até a 

volta de CRISTO.   

O objetivo dos dons espirituais são os seguintes: manifestar a Graça, o Poder, o Amor de DEUS entre 

seu povo. Nas assembleias públicas, nos lares, nas famílias, nas atividades pessoais, ajudar a tornar eficaz a 

pregação do evangelho aos perdidos. Confirmando de modo sobrenatural a mensagem do evangelho.  

 

MARCOS 16:17-20 

17. E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu nome expulsarão os demônios; falarão novas 

línguas; 

18. Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as 

mãos sobre os enfermos, e os curarão.  
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Não significa com isso que eu vou pegar veneno e tomar na fé, “vou tomar esse veneno na fé.” Se (a 

pessoa) alguém tentar matá-la e oferecer veneno, não lhe fará dano algum porque o ETERNO protege.  

 

19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se a direita de Deus. 

20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando 

a palavra com os sinais que se seguiram. Amem.  

 

Atos 14:8-18, Atos 16:16-18, Atos 19:11-20, Atos 28:1-10, suprir as necessidades humanas, fortalecer, 

edificar espiritualmente tanto a congregação como cada membro da igreja. Até mesmo o crente 

individualmente.  

 

1 CORINTIOS 14:4 

4. Aquele que fala em língua edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia.  

 Vimos duas espécies de edificação: uma individual e outra coletiva. O dom de línguas edifica o crente 

que está orando individualmente porque diz o apostolo Paulo que ele ora bem, “em mistérios fala consigo e 

com Deus; não fala aos homens”. Vocês já leram essa passagem? Ele não está se dirigindo aos homens, mas 

fala com DEUS em mistério. E ele é edificado, mas o seu entendimento fica sem fruto. Porem ele deve orar 

para que possa interpretar. Ao interpretar toda a igreja vai ser edificada. O dom de línguas pode ser aquele 

crente que ora em mistério e sabe o que está orando e interpreta para a igreja. Ao fazer isso, ele esta edificando 

toda a igreja. 

 Aperfeiçoar os crentes no amor, de um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida. 1 

Timóteo 1:5, comparar com coríntios 13.  

 

1 TIMOTEO 1:5 

5. A finalidade dessa admoestação é o amor que procede do coração puro, da boa consciência da fé sem 

hipocrisia.  

 

Há uma supervalorização por parte dos movimentos pentecostais em questão de dons espirituais. 

Acontece o seguinte: que os frutos do Espirito de DEUS está na frente dos dons espirituais. Primeiro que o 

crente tem que manifestar é os frutos do Espirito. Então não adianta o crente falar: “porque eu tenho a 

revelação de DEUS; DEUS me revela as coisas; porque eu sou isso, sou aquilo” e não tem os frutos do 

Espirito.  

Quais são os frutos do Espirito? O amor, a benignidade, a mansidão, a paciência, o autodomínio. Esses 

são os frutos do Espirito. Não adianta dizer: “eu tenho os nove dons, pode vir aqui, vou expulsar os 

demônios...” mas ele não tem o principal que é a obediência, o amor, a caridade e a verdade. Os frutos vêm 

na frente dos dons. Primeiro manifesta os frutos, a pessoa mostra que realmente recebe o Espirito de DEUS 

no coração, esses frutos manifestos, e junto com ele vem os dons do Espirito Santo. 

 

Pergunta de número 3: 

3. Que verdades Paulo ensinou sobre o exercício dos dons e a ordem do culto? Paulo ensinou algumas 

coisas importantes. 

 

a) As línguas estranhas não se devem ausentar da igreja. Quer dizer, tem que ter línguas; tem que ter. 

1 Coríntios 14:4-5 e 39    

 

1 CORINTIOS 14:4-5 e 39 

4. Aquele que fala língua edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. 

5. Desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis; aquele que profetiza é maior do que 

o que fala em línguas, a menos que as interprete para que a assembleia seja edificada.  

39. Por consequente, irmãos, aspirai o dom de profetizar, e não impeçais falar línguas.  
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Não é para proibir (falar em línguas). Se alguém deseja o dom, ele pode buscar. Só que na igreja o 

exercício dele tem que ser o seguinte: se não sabe interpretar, se não interpreta, fique calado, fale consigo e 

com DEUS.  

Agora o dom de profecia, a mensagem é transmitida da parte de DEUS direto para a igreja, a igreja é 

edificada. Isso é o que ensina a palavra de DEUS na regulamentação dos dons. 

 

b) O que fala línguas ajuda a si mesmo, então é um dom individual. O que eu tenho a dizer é o seguinte: 

o dom de línguas, não são todos que vão receber esse dom. Falam todos línguas? Não. Porque existe também 

uma crença de que só é batizado no Espirito Santo quem fala em línguas.   Isso é muito ensinado no 

pentecostalismo: “só é batizado, só tem a marca da promessa, quem fala em línguas”. Isso não é verdade. A 

bíblia fala: “falam todos em línguas? Tem todos os mesmos dons?”. A pessoa pode nunca ter falado em 

línguas e ter a marca da promessa, ser uma pessoa batizada no Espirito Santo e ter desenvolvido um outro 

dom: dom da sabedoria, dom da palavra, dom da fé. A fé é um dom, irmãos. Não tem como crer no plano de 

DEUS, entender as coisas de DEUS, se não tiver fé. A fé é um dom. Agora não é fé cega, irmãos “acredito 

porque tem que acreditar”. Não é assim. A fé ela tem firme fundamento.  

Uma coisa interessante que o dom de línguas (ele) edifica o crente na oração. O dom de línguas é um 

dom mais individual, quando o crente está no quarto dele em aflição, ele pode orar, talvez falar em línguas e 

mistério com DEUS, ele só com DEUS. Não esse negócio de alardear, ficar no meio da assembleia falando 

em línguas para todo mundo ver que ele fala em línguas.  

Quando nós lemos 1 Coríntios capitulo 14 “o que fala em línguas não fala aos homens, mas em 

mistério fala consigo e com Deus”. É uma língua, sem dúvida que é uma língua. De uma nação? Pode até 

ser. Mas ele não está falando por ciência. O que é falar por ciência? Eu estudei, estudo 5 anos inglês, eu falo 

inglês por ciência: “I speak in english by science”, ou seja, “estou falando inglês por ciência”, por 

conhecimento. Isso não é dom do Espirito Santo. Pode até ser dom da pessoa de aprender.  

Agora Paulo está falando de um dom que a pessoa fala, por meio da capacitação dada pelo Espirito de 

DEUS, sobrenatural. É de fato uma língua. Os evangélicos, pentecostais tentam dizer que é um balbuciar 

palavras, repetir coisas, mas isso não tem fundamentação bíblica. A bíblia fala que é língua, e língua se entende 

como uma estrutura gramatical, com uma coordenação linguística, embora você não entenda mas tem uma 

estrutura. Agora falar: “salari, salare, salari, salare...”, que tradução tem isso? Existe muita meninice, muita 

criancice e o que acontece? Ninguém acredita mais em dons espirituais, acha que tudo isso é uma balela, é 

uma maracutaia. Por quê? Porque muitas pessoas carnalmente  para querer aparecer fazem essas línguas 

loucas, de repetição vã de palavras, etc. Isso é carnalidade irmãos, não é o dom de línguas genuíno da palavra 

de DEUS.   E você pode notar que esse tipo de “retetê” que é falado nas assembleias é exatamente para 

aparecer. É uma gritaria, não tem nenhum tipo de ordem no culto, não existe tradução, não existe ninguém que 

interprete. Esse tipo de manifestação é uma manifestação da carne. 

Agora a bíblia fala de uma manifestação genuína do Espirito de DEUS. Vai falar numa língua de uma 

nação? Pode até falar irmão. Em oração pelo Espirito de DEUS, não porque ela estudou aquela língua. Na 

assembleia não tem sentido eu falar uma língua que os irmãos não entendem. Paulo falou: “eu prefiro falar 

cinco palavras que todo mundo entenda, do que dez mil palavras...”, pode ser uma língua de nação, não 

há nenhum problema, só que é falada por poder do Espirito Santo, não por estudo. Entendeu?  

Agora quando ela estiver orando individualmente e ela falar nessa língua e ninguém entender, ela 

mesma sabe o que está falando sobrenaturalmente. Ela sozinha, ela com DEUS. Por isso que Paulo fala: 

“aquele que ora em línguas (“ora”, ele não está falando de pregar para as pessoas), ore para que interprete.” 

Deixa eu contar uma experiência para os irmãos. Por exemplo, um crente aflito e que tenha o dom do Espirito 

Santo e um dom de língua. Ele pode estar de madrugada começa a orar sozinho, só ele e DEUS e pelo Espirito 

Santo ele fala numa língua de uma nação. Ele viu que está falando sobrenaturalmente e o Espirito Santo dá o 

entendimento para ele porque ele ora em um estado melhor. Esse dom genuíno existe, a bíblia fala dele. JESUS 

falou “esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, falarão novas línguas”.  

Só que o que acontece? Como existe hoje o “retetê” muitas pessoas não acreditam mais na existência 

desse dom porque houve uma escandalização. Escandalizaram, muita gente as vezes faz esse tipo de coisa são 

pessoas briguentas, estão em pecado criou-se um escândalo e as pessoas preferem dizer “não existe”. Mas se 

você for ler a bíblia e for sincero com o contexto de 1 Coríntios 14 está falando que existe. Se existe o falso, 
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existe o verdadeiro. Correto? Agora a grande maioria é falsa, nós não podemos nos iludir. É falsa porque a 

falsidade, o erro cresce mais no meio da terra do que a verdade. Concordam irmãos?  

 

c) A profecia é mais útil que a língua não interpretada. Paulo não objetivou destacar aqui o elemento 

humano, mas sim a superioridade e a utilidade do dom pois exorta, consola e edifica a igreja. Não significa 

quem tem o dom de profecia é maior que todo mundo. Ele está falando que o dom é maior, e não a pessoa. E 

as pessoas confundem muito, querem ter dom de profecia, as vezes até fazem falsas profecias para poder se 

tornar maior. Não é maior a pessoa, maior é quem? DEUS, o dom. E o dom não é para a pessoa, o dom é para 

a igreja.  

 

d) Os crentes devem buscar a interpretação das línguas, 1 Coríntios 14:5 e12.  

1 CORINTIOS 14:5 e 12 

5. Desejo que todos faleis em línguas, mas prefiro que profetizeis; aquele que profetiza é maior do que 

o que fala em línguas, a menos que as interprete para que a assembleia seja edificada.  

12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da 

igreja.  

 Como o dom de profecia é um dom para edificação da igreja, o crente deve procurar o dom que é útil 

para todos.  

  

e) Na igreja deve haver mais profecia do que línguas. 1 Coríntios 14:5. A igreja fica muito restrita 

somente com o dom de línguas. Se Paulo fosse a Corinto e ocupasse todo o tempo falando línguas estranhas, 

que proveito teria se não houvesse também revelação, ciência, profecia e doutrina?  Seria inútil a sua visita, 1 

Coríntios 14:6.  A igreja ficaria sem proveito nenhum, 1 Coríntios 14:9.  A igreja de Corinto havia voltado 

demasiadamente para dom de línguas e Paulo ensina que os dons de interpretação, profecia, são superiores a 

falar línguas pois ambos dão a conhecer a mensagem divina em língua inteligível, isto é, que se compreende 

bem. 

Como explica Paulo o domínio próprio? Como ele combateu os abusos? 1 Coríntios 14:32 e 40. Vamos 

falar do domínio próprio. 48;58 

 

1 CORINTIOS 14:32 e 40 

32. E os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas. 

40. Mas tudo se faça com decoro e com ordem.  

 

A pergunta é o seguinte: é valido essa explicação dos pentecostais:  “ai irmão, eu não consegui 

segurar...” Paulo disse que “os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas”.  Não é o Espirito Santo 

que toma a pessoa e a pessoa não consegue fazer mais nada. O Espirito Santo enche a pessoa e a pessoa tem 

domínio sobre aquilo. Então não tem esse negócio de “ ai irmão, eu não consegui, eu não suportei”, faz uma 

algazarra. Ai termina a algazarra e você vai perguntar (e ele diz): “irmão, o Espirito Santo me tomou, eu não 

consegui”. Não é bem assim irmãos.  

O profeta que tem o dom de profecia, o dom do Espirito Santo. Ele pode receber a revelação naquele 

momento, guardar com ele, esperar terminar o culto e depois ir falar com a pessoa a quem foi dirigido aquela 

revelação. Chamar a pessoa em um canto e dizer “me revelou isso, assim etc”, segundo a bíblia é isso.  Não é 

preciso vir a frente, ter que fazer naquele momento, o espirito de DEUS da revelação está sujeito. Ele pode 

esperar o momento certo para falar, não precisa interromper a ordem do culto, não precisa criar um momento 

no culto para aquilo.  

Porque” o espirito dos profetas está sujeito aos profetas.” O que pode acontecer as vezes com o 

profeta? Ele receber uma revelação no quarto dele dormindo sobre uma pessoa. E ele no outro dia encontrar 

aquela pessoa e dizer: “irmão, eu estava orando e o Espirito de DEUS me mostrou através de uma visão, 

através de um sonho...” e essa profecia tem que ser o que? Tem que ser provada. Também não é assim, dá a 

profecia e tudo bem. O que o apostolo Paulo falou? “Julguem dois ou três que também são profetas”. Na 

igreja tem dois ou três profetas, pessoas que tem o dom do Espirito Santo, ele vai julgar a profecia do outro 

para não acontecer que levante um falso profeta e engane todo mundo. Correto? Que é o que mais vemos 

acontecer no meio pentecostal.  
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Todas essas coisas é que causaram essa retração no desenvolvimento dos dons espirituais. E atualmente 

a igreja está muito mitigada, muito fraca nos dons espirituais. Por que? O que os irmãos acham? Porque os 

dons cessaram? DEUS não vai dar mais dom a ninguém? A falta do exercício da comunhão com DEUS, o 

amor de muitos esfriaria. Como JESUS disse: “por se multiplicar muito a iniquidade, o amor de muitos 

esfriará”. Esse esfriamento do amor, essa época que nós vivemos é uma época difícil e o genuíno dom não é 

exercitado e ele aparece menos. Mas nós devemos buscar mais.   

O fato de ocorrer tantos escândalos com outras denominações que não tem esse compromisso de 

obediência com DEUS, acaba refletindo até na própria igreja de DEUS. As pessoas têm medo e ficam 

incrédulas em buscar o genuíno dom de DEUS. Cria realmente uma espécie de atmosfera de incredulidade. 

“Será que é verdadeiro?” Cria-se sempre uma interrogação. Devido a esses escândalos, essas faltas que 

ocorrem isso tem feito que nos últimos dias, a própria igreja de CRISTO esteja menos exercitada nos dons 

espirituais.  

Mas se um crente, se uma pessoa colocar no coração com sinceridade e buscar a DEUS de verdade, 

com sinceridade, existe o dom genuíno. Entenderam irmãos qual a mensagem que ele está passando? Agora 

muitos, para poder se desculpar a sua própria falta de santificação, a sua própria falta de zelo para com as 

coisas de DEUS, inventa a desculpa de que os dons cessaram.  Que não adianta mais buscar os dons. Que eles 

cessaram no tempo dos apóstolos. Essa é a explicação mais cômoda. Se os dons cessaram porque que eu vou 

buscar? Se os dons não existem, para que eu vou buscar? Com isso se cria uma justificativa, mas “seja Deus 

verdadeiro e todo homem mentiroso”.  

“Resistencia em aceitar o dom e até identifica-lo se é genuíno”. Certo (irmão), existe uma resistência 

em aceitar (o dom) e existe uma dificuldade em identificar se é genuíno. Porque se não tem discernimento, 

como vai identificar o dom genuíno? Mas eles são muito importantes para a edificação da igreja.  

E por último vamos ver na continuação da lição que o “domínio próprio” deve ser exercitado sobre 

os dons.  Eu sei que tem uns irmãos que são de berço adventistas e este assunto é dificultoso de se adentrar 

porque existe os movimentos pentecostais. O que nós queremos nestes estudos sobre os dons espirituais é 

mostrar o seguinte: existe os dons espirituais genuínos; eles ainda estão disponíveis para a igreja; nós devemos 

conhecer bem como DEUS atua; para saber discernir bem também os dons espirituais.  

Essa série de estudos que vamos fazer é exatamente para colocar os pingos nos “is”. No último estudo 

nós vamos comentar sobre o abuso e a falta de escrúpulos por parte de movimentos que se dizem pentecostais 

e acabam tomando o nome de DEUS em vão e criando toda essa incredulidade com respeito aos dons 

espirituais.   Então vamos estudar, vamos adquirir conhecimento do que é, do que seja, como se atua, quais as 

características para que nós tenhamos firmeza e ciência para saber identificar a genuína palavra de DEUS e o 

genuíno dom de DEUS. Correto irmãos? Obrigado pela presença de todos na sala. Vamos louvar a DEUS com 

um louvor.    
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