
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mensagem no domingo passado foi sobre os Dons do Espírito Santo.  
Um bom indicador do nosso relacionamento com o Espírito de Deus são os frutos que moldam 
nosso caráter. Outro indicador, são os dons manifestos em nós, nos mais diversos momentos e 
necessidades da vida cotidiana. 
 
Dons espirituais não são prêmios aos mais santos. Não são elementos místicos pertencentes ao 
universo em separado da vida religiosa. São manifestações do próprio Senhor, através daqueles 
que andam na Sua presença, para o uso diário, em todo lugar. 
 
Quais dons você tem visto se manifestar em você? 
Por quais motivos você pediria algum deles? É possível que alguém responda: “não sei”. (Levante 
a mão se você é um desses). É natural não sabermos até que estudemos. É para isso que estamos 
nos dedicando a essa lição! 
 
As habilidades naturais podem ser indicadores de quais dons precisamos pedir ao Espírito Santo. 
As necessidades que surgem à nossa volta, principalmente para servirmos a outros, também são 
indicativos claros dos dons que precisamos pedir ao Senhor. 
 
DIFERENTES DONS NATURAIS E DIFERENTES DONS ESPIRITUAIS 
 

Romanos 12:4-8 
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros 
têm a mesma função,  
5 assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns 
dos outros,  
6 tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se profecia, seja 
segundo a proporção da fé;  
7 se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina esmere-se no fazê-lo;  
8 ou o que exorta faça-o com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, 
com diligência; quem exerce misericórdia, com alegria. 

 
 
 
 
 

SUPERVISÃO DOS LÍDERES DE CÉLULAS 

QUAIS DONS DO ESPÍRITO FLUEM EM (DE) VOCÊ? 
 
É comum ouvirmos pessoas dizendo “não me sinto preparado, não sou 
capaz”. Precisamos nos lembrar sempre que o preparo, a capacitação para as 
coisas espirituais e eternas, vêm do Espírito Santo e estão disponíveis a todos 
os filhos, a todos que nasceram de novo. 

Quais são os dons do Espírito? 
Como podemos desfrutar deles? 
O que acontece quando usamos os dons espirituais? 



 
PODEMOS PEDIR SABEDORIA 
O interesse genuíno na Pessoa do Espírito Santo produz uma base sólida para as experiências 
com os Frutos e os Dons. 

 
Tiago 1:5-8 
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá 
liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida.  
6 Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida é semelhante à onda do 
mar, impelida e agitada pelo vento.  
7 Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa;  
8 homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. 
 

SABEDORIA É UMA PESSOA, A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO 
 
1 Coríntios 1:24 
mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder 
de Deus e sabedoria de Deus.] 
 
1 Coríntios 1:30 
Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, 
e justiça, e santificação, e redenção, 
 

 
SE O ESPÍRITO SANTO VIVE EM NÓS, ESTÁ EM NÓS TODOS OS SEUS ATRIBUTOS, FRUTOS 
E DONS! 
 

1 Coríntios 14:12 
Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, para a 
edificação da igreja. 
 

DIFERENTES DONS 
O amor é um dom, uma dádiva. O discernimento de espíritos também é uma dádiva. Não são 
capacidades nossas, mas um presente. É um presente para cada um de nós e para o Corpo, que 
o Espírito Santo se manifeste através de algum irmão! 
 
Podemos visualizar os dons descritos na Bíblia de três formas distintas. Não há nenhuma 
necessidade em definirmos quantos dons são. Assim como Deus é infinito, suas manifestações 
também o são. Mas, podemos estudar estes dons mencionados nos textos indicados, a fim de 
compreendermos mais o que Deus disponibiliza. 
 



 
 
 
NÃO SE LIMITE 
NÃO RETENHA NADA 
OUSE BUSCAR DONS E SERVIR COM UNÇÃO 
Provérbios 11:24 
A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais; ao que retém mais do que é justo, 
ser-lhe-á em pura perda. 
 
 
As quatro perguntas da lição: 
 

1. Quais dons você tem visto se manifestarem em você? 
2. O que acontece quando usamos os dons espirituais? 
3. Qual passo prático você dará para aprender mais sobre os dons e quais deles o Senhor 

quer te dar? 
4. O que mais te impactou nesta lição, ao saber sobre os dons disponíveis e a necessidade 

que temos deles? 

 
 
 

 
 
 
Desafiamos cada um de nós a levarmos toda ministração a um 
lugar de Altar, diante de Deus e dos irmãos, perguntando sempre 
O QUE EU PRECISO e O QUE JESUS ME ORDENOU? 
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