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OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DEFINIÇÃO 

São capacitações divinas distribuídas pelo Espírito Santo a todo cristão, segundo os desígnios e 
a graça de Deus para o bem comum e edificação da igreja. 
 
DONS X TALENTOS 

Talentos Naturais Dons Espirituais 

- Vêm de Deus após o nascimento. 
- Pode ser hereditário. 
- Tocam mais na emoção das pessoas. 
- Desenvolve-se com muita disciplina. 

- Vêm de Deus após o novo nascimento. 
- Tocam no espírito das pessoas. 
- Desenvolve-se com crescimento espiritual e 
perseverança em servir. 

 
VERDADES SOBRE DONS ESPIRITUAIS 

1. Sobre os dons espirituais, Deus não quer que sejamos ........................... 1 Coríntios 12:1 
2. Deus nos ensina que não devemos ............................. o dom que recebemos. 1 Timóteo 4:14 
3. Devemos ............................ uns aos outros conforme o .............................. que cada um de nós 

recebeu pela graça de Deus. 1 Pedro 4:10 
4. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem ..................................... 

1 Cor 12:7 
5. O Espírito Santo distribui o dom, individualmente, a ..............................., como quer, visando 

................................. 1 Coríntios 12:7,11  
6. Cada membro com o seu ................................... é necessário para o ............................; portanto 

se algum membro não está em atividade, o corpo inteiro ......................................... por causa 
dele. 1 Cor 12:6,7 e 27 

7. Existem .............................. tipos de dons, mas é o Espírito Santo que dá esses dons. 1 Cor 12:4 
8. Deus deu os dons espirituais para os seus filhos para o benefício de toda a igreja. Ele fez isso 

para preparar o povo de Deus para o ................................, para a unidade na 
................................... e no ................................... do filho de Deus, a fim de alcançarmos 
............................. espiritual. Ef 4:11-13 

9. O propósito de um dom espiritual é a ................................... da igreja. 1 Coríntios 12:7; Ef 4.12,13 
10. Visto que estão ............................... por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que 

trazem a ............................... para a igreja. 1 Coríntios 14:12 
 

 
DIVERSIDADE DE DONS 
Relacione os dons nos textos abaixo: 
Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, 
use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é dar ânimo, que 
assim faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se é exercer liderança, que a exerça com 
zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12:6-8 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é 
dada a palavra de sabedoria; a outro, a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito; a outro, fé, pelo 
mesmo Espírito; a outro, dons de cura, pelo único Espírito; a outro, poder para operar milagres; a outro, 
profecia; a outro, discernimento de espíritos; a outro, variedade de línguas; e ainda a outro, interpretação 
de línguas.1 Coríntios 12:7-10 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

O ESPÍRITO SANTO EM NÓS - 2018 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/14/12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/12/6-8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/12/7-10


 
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para 
pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de 
Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, 
e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:11-13 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro 
lugar, mestres; depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar 
ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São 
todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? 
Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. 
Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12:28-31 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
OS DONS SÃO PARA HOJE? .................. 
O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento 
passará.  Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos; quando, porém, vier o que é perfeito, o 
que é imperfeito desaparecerá. 1 Coríntios 13:8-10 
- Quem virá e é perfeito segundo o texto? ............................................................................. 
- O que nunca desaparecerá? ........................................... 
- O que vai desaparecer quando vier o que é perfeito? .................................................................... 
 
SUPERIORIDADE DO AMOR EM RELAÇÃO AOS DONS 
Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda 
mais excelente. 1 Coríntios 12:31 
- 1 Cor 13.1-8 - Qual o caminho melhor? ............................  Deus coloca o ......................acima de todos 
os dons. 
- Gal 5.22 – O amor é um fruto do ............................ 
- 1 João 4.8 - Quem não ama não conhece a ..........................., porque Deus é ..................... 
- 1 João 4.12 - Assim, Deus se torna .......................... através do ............................. 
 
Você sabe qual é o seu dom espiritual? ................... Qual? ...................................................................... 
Como descobrir o seu dom espiritual? ............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o 
limite de uma falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na 
semana seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.     - Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (2,0) + PRESENÇA 100% (1,0) + TESTE (7,0) –TOTAL: 10,0 
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