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LINGUA ESTRANHA E PROFECIA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1.LÍNGUA ESTRANHA - Definição 
Habilidade divina adorar ou orar, numa língua desconhecida. Podem ser idiomas conhecidos ou não 
(Atos 2:11 – “estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua”). 
 
a. Interpretação de línguas 
Capacidade divina de interpretar a mensagem de alguém que fale em uma língua estranha. 
 
b. Manifestações de línguas estranhas na Bíblia 
Atos 2.4 – No dia de Pentecoste em Jerusalém 
Atos 10.44-46 – Na casa de Cornélio em Cesaréia 
Atos 19.6 – Gentios em Éfeso 
1 Coríntios 12 a 14 – Na igreja de Corinto 
 
c. Considerações sobre o dom de línguas estranhas – Ler 1 Coríntios 12 a 14 

1. Nem _____________ vão orar em línguas. 12.28-30 
2. Cessará completamente quando vier o que é _____________ (2ª vinda de Jesus). 13.8-10 
3. Quem fala em língua não fala para as pessoas, mas a _________, porque em espírito fala 

mistérios e ninguém entende. Ora no espírito, mas a mente fica________________. 14.2; 14.14-
17 

4. Quem fala em língua estranha edifica a _____________, a não ser que tenha interpretação para 
que a igreja seja __________. 14.4 e 5 

5. Falar em línguas sem ________________ não tem utilidade para a igreja. 14.6, 9-11 
6. Os cristãos de Corinto estavam ansiosos por ter esse dom. Paulo adverte para eles crescerem 

nos dons que trazem ____________ para igreja. 14.12 
7. Quem ora em língua, ore para que seja interpretada. Senão houver intérprete fique 

______________ na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 14.13,28 
8. Paulo preferia falar na igreja cinco palavras para instruir as pessoas onde todos _____________, 

do que dez mil palavras em língua estranha que ninguém entendia. 14.19 
9. Devido a imaturidade dos cristãos de Corinto em usar os dons, houve grande desordem nos 

cultos. Paulo adverte para que deixem de pensar como ______________ e se comportem como 
adultos. 14.20 

10. Línguas é um sinal para os _________________ e não para os que creem. Um sinal do 
julgamento de Deus para os judeus incrédulos. 14:21,22; Is 28.11,12 

11. O uso errado do dom de línguas_______________ os de fora da igreja. 14.23 
12. Paulo ensinou que devemos seguir o caminho do ________ e buscar com _____________ os 

dons, principalmente o de ______________ e não proibir falar em línguas, porém tudo deve ser 
feito com _____________ e decência.  14.1,39,40 
 

d. Erros relacionados ao uso do dom de línguas 
1. Dar mais valor a este dom do que aos outros. 14.1,5 
2. Pensar que este dom revela crescimento espiritual. 1.7;3.3;13.1 
3. Pensar que este dom é a evidência do batismo com Espírito Santo. 12.13 
4. Pensar que todos os cristãos devem ter este dom. 12.30 
5. Falar todos ao mesmo tempo no culto e sem interpretação. 14.13, 27, 28 
6. Pensar que se aprende a falar línguas e que é só falar qualquer palavra que vier na mente. 

12.4-6 
7. Os que não falam em línguas se sentem pressionados e inferiorizados e muitos dos que falam 

se sentem superiores e vaidosos, ocorrendo na igreja uma classe elitizada e divisão. 12.13 
8. A pressão e o anseio por falar línguas, leva alguns irmãos a repetirem as expressões ouvidas. 

Por isso, é comum a fala das mesmas expressões numa determinada igreja. No entanto, isso 
não é língua produzida pelo Espírito. 
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9. O uso de pequenas expressões em línguas estranhas por pastores durante a pregação sem a 
respectiva interpretação. 

 
 
2.DOM DE PROFECIA 
Temos que fazer uma distinção entre o ofício de profeta no início da igreja (primitiva) com o dom de 
profecia hoje. Hoje não há mais profetas no sentido daqueles primeiros profetas, que se tornaram o 
fundamento da igreja, ou seja, instrumentos da revelação divina. O cânon da Escritura já está fechado. 
Hoje qualquer manifestação subsequente deste dom deve ser submetida à Palavra de Deus, para 
verificar se há coerência.  
 
a. Definição 
O dom de profecia é expor as verdades da palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, com o 
propósito de consolar, edificar e exortar a igreja. 
 
b. Propósito da profecia 

1. Fala aos homens para _____________, consolação e _____________ da igreja. 1 Cor 14.3,4 
2. Convencer do _______________ e _________________ a Deus. 1 Cor 14.24,25 

 
 
3.COMO SABER SE UMA MANIFESTAÇÃO É DE DEUS – Discernimento de espíritos  
 

a. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas ................................ os espíritos para ver se eles 
procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo.  1 João 4:1 

 
b. Não apaguem o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham .......................... 

todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 
5:19-22 

 
c. Santifica-os na verdade; a tua palavra é a ...................... João 17.17 

 
d. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao .................................. 1 

Coríntios 12:7 
 

e. Assim, pelos seus .................................. vocês os reconhecerão! "Nem todo aquele que me diz: 
‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu 
Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: ‘Senhor, Senhor, não profetizamos nós 
em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres?’ 
Então eu lhes direi claramente: ‘Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o 
mal!’ " Mateus 7:20-23 

 
As ações do Espírito de Deus não são medidas por manifestações emocionais, êxtases, gritos, choros, 
tremedeiras ou “unções”. As manifestações do Espírito produzem edificação, exortação, consolação, 
moderação e transformação de vida, além de moldar o caráter evidenciando as virtudes dos frutos do 
Espírito Santo: amor, paz, alegria, paciência, bondade, fidelidade, amabilidade, fidelidade e domínio 
próprio,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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