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11. Na atualidade dos 
dons espirituais 

distribuídos pelo Espírito 
Santo à Igreja para sua 
edificação, conforme a 
sua soberana vontade 

para o que for útil (I Co. 
12.1,2).



Visão cristã na qual se formula 
que parte dos chamados dons 
do Espírito Santo, apesar de 
terem sido de fundamental 
utilidade e importância nos 
primórdios da igreja cristã, 

cessaram de existir ainda no 
período da Igreja Primitiva.



 Com base em I Co. 13.8, defendem a 
IRREPETIBILIDADE dos dons para a 

CONTEMPORANEIDADE;

 A hermenêutica, no entanto, não 
fundamenta essa interpretação, o 

contexto não aponta para o fim dos dons;

 Na verdade, de acordo com I Co. 1.4, os 
dons espirituais não faltavam em Corinto, 
e esses devem continuar, até a volta de 

Cristo.



 Em I Co 12, Paulo discorre a respeito dos 
dons espirituais, argumentando que os 

crentes coríntios não deveriam ser 
ignorantes a respeitos dos dons (gr. 

pneumatikon);

 Existem dons no sentido restrito e amplo, 
em relação a esse último, a salvação é um 
dom (Rm. 6.23), até mesmo a disposição 
que Deus dá a alguns para permanecerem 

solteiros (I Co. 7.7).



 χαρισμάτων diz respeito aos aspectos da 
graça na concessão dos dons;

 πνευματικῶν diz respeito à fonte, que é o 
próprio Espírito Santo.

Mas um só e o mesmo Espírito 
opera todas essas coisas, 

repartindo particularmente a cada 
um como quer” (I Co. 12.11). 



Os dons espirituais não se 
restringem aos nove instântanios 
apresentados por Paulo em I Co. 

12;

Em Rm. 12.6-8, o Apóstolo 
amplia esse número, 

caracterizados pela duração mais 
permanente. 



 A preocupação de Paulo, em I Coríntios, 
é que os irmãos sejam moderados, e que 

os dons sejam usados em amor (I Co. 
13);

 Aquela igreja dava ênfase exagerada a 
manifestação dos dons, em detrimento 

do amor-ágape;

 Os dons espirituais devem ser buscados, 
sem desprezar o “caminho sobremodo 

excelente”, que é o AGAPE. 



 Os dons espirituais sempre estiveram 
disponíveis à Igreja, no entanto, por 
causa dos excessos, e dos interesses 
meramente temporais, estão sendo 

desvalorizados;

 Mas esses devem ser buscados (I Co. 
12.31; 14.1), pois são verdadeiramente 
úteis, para a edificação da Igreja (I Co. 
12.7), mas esses devem ser avaliados 

pela Palavra (I Co. 14.29). 



 SABEDORIA – palavra de sabedoria, 
palavra do conhecimento e 
discernimento de espíritos;

 PODER – fé, curas e operação de 
milagres;

 ELOCUÇÃO – profecia, variedade de 
línguas e interpretação de línguas;
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