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Comentário lição 04

Os dons de poder são manifestações do Espírito Santo entregues ao cristão para serviço da
Noiva e para a�rmação da glória e do poder Soberano de Deus. Esses dons são necessários à
igreja, pois são através deles que maravilhas e sinais são apresentados no seu corpo, auxiliando
o cristão na batalha espiritual que diuturnamente lhe é imposta.

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O DOM DA FÉ

O que é a fé? Há na Bíblia pelo menos três tipos de fé: a comum, a salví�ca e o dom da fé. A
melhor de�nição de fé pode ser encontrada em Hebreus 11.1. Todo cristão possui esse tipo de
fé. Já a fé que leva o homem à salvação é resultado da pregação da Palavra e do conhecimento
do Espírito Santo. É bom ressaltar que a fé é sempre o resultado da graça divina. Sem a ação
divina, não conseguimos crer. A Igreja precisa viver pela fé, como Jesus a�rmou em Marcos
9.23. Sem fé não podemos agradar a Deus, todavia o dom da fé é algo especí�co. Segundo a
Bíblia de Aplicação Pessoal, o dom da fé “é uma medida incomum de con�ança no poder de
Deus”. Mediante este dom, os cristãos do primeiro século �zeram muitas maravilhas, levando
a igreja a experimentar um crescimento vertiginoso .1

Estamos falando de um nível de fé ímpar, que quando manifestada é capaz de trazer junto
consigo operações extraordinárias do poder de Deus. Ela é a porta de entrada das ações
maravilhosas, e, quando manifesta no corpo, motiva a congregação a exercer a sua fé no
Criador de todas as coisas.
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Esse tipo de fé é distinto da comum e da salví�ca pelo fato de ser um tipo de operação do
Espírito Santo na vida do cristão. Sempre que esse tipo de fé for manifestado no meio da
igreja, milagres e maravilhas serão vistos no meio da congregação. Essa fé como dom, somente
o Espírito Santo pode entregar ao cristão.

Não se trata da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural especial, comunicada pelo
Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias
e milagrosas. É a fé que move montanhas (1 Co 13.2) e que frequentemente opera em
conjunto com outras manifestações do Espírito, tais como curas e os milagres .2

Destaque

O dom da fé não é a fé salvadora, mas deve ser considerado como um dom que vai ajudar ou
bene�ciar todo o corpo local. Pode ser considerado como um dom especial da fé para uma
necessidade particular. Alguns o de�nem como “a fé que move montanhas”, trazendo
manifestações incomuns ou extraordinárias do poder de Deus. Mas da mesma maneira que a
palavra da sabedoria é uma dotação especí�ca de uma palavra para satisfazer a necessidade de
sabedoria, assim o dom da fé pode ser uma dotação especí�ca de fé para satisfazer a necessidade
do corpo como um todo .3

DONS DE CURAR

Esses dons são concedidos à igreja para a restauração da saúde física, por meios divinos e
sobrenaturais (Mt 4.23-25; 10.1; At 3.6-8; 4.30). O plural (“dons”) indica curas de diferentes
enfermidades e sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Os dons de
curas não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo (1 Co 12.11,30), todavia,
todos eles podem orar pelos enfermos. Havendo fé, os enfermos serão curados .2
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A pluralidade da expressão “dons de curar” pode nos remeter a três pensamentos distintos:
Poderá indicar que existem vários tipos de dons especí�cos de cura, a �m de satisfazer os
diversos tipos de enfermidades existentes na humanidade; ou poderá apontar que o Espírito
Santo está utilizando-Se de uma variedade de pessoas para a manifestação desse dom na Igreja;
ou, quem sabe, pode a�rmar que no manifestar desse dom, o Espírito Santo não esteja
curando apenas a enfermidade, mas sim tudo o que esteja de errado na vida da pessoa. En�m,
não podemos ser categóricos quanto o real sentido da expressão, embora particularmente
acredite na primeira posição acerca da sua interpretação.

Os dons de curar sempre estiveram presentes no seio da Igreja. Encontramos no texto bíblico,
por exemplo, a cura do coxo sentado à frente da porta Formosa (At 3.6), bem como, no
mesmo livro, a Palavra de Deus nos apresenta as maravilhas que eram executadas pelas mãos
do apóstolo Paulo (At 19.10-12). O próprio Tiago, ao escrever a sua epístola disse: “A oração
da fé curará o doente” (Tg 5.15a).

Contudo, uma questão é constantemente levantada em nossos dias: “Por que, mesmo
havendo os dons de curar à disposição da igreja, nem todos são curados? Deus é Soberano e
não sabemos porque uns recebem a cura e outros não. Mas, para Deus, não há impossíveis.
Paulo não pôde curar as frequentes enfermidades de seu �lho na fé, Timóteo (1 Tm 5.23).
Certamente, na Igreja Primitiva, também havia pessoas enfermas. Todavia, Deus concedeu à
Sua Igreja dons de curar” .1

Destaque

Temos um Deus que se apresentou ao Seu povo, no Antigo Testamento, como Jeová Rafa, o
Deus que sara (Êx 15.27). No Novo Testamento, podemos ver que Jesus curou muitos
enfermos, glori�cando o nome do Pai. Na Igreja do primeiro século, o evangelho era
con�rmado mediante a operação de curas (At 4.24-31). Este dom não cessou. Deus continua
curando os enfermos mediante os dons de curar. Em 1 Coríntios 12.9b a palavra cura é
utilizada no plural, isto indica que há cura para os vários tipos de moléstias .1
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O DOM DE OPERAÇÃO DE MARAVILHAS

Este dom está relacionado ao dom da fé e cura. E como no caso da cura, ele aparece também
no plural. Segundo o Comentário Bíblico Pentecostal, “este dom parece ter sido uma das
credenciais dos apóstolos, mas não era restrito a eles” (Rm 15.19). Os sinais e prodígios faziam
parte da Igreja Primitiva. Os crentes buscavam com poder os sinais milagrosos a �m de que
muitos recebessem a Cristo como Salvador. Podemos ver, em especial no livro de Atos, a
manifestação deste dom. Pedro possuía este dom e fez uso dele ao orar por Dorcas (At 9.40).
Dorcas impactou sua comunidade com seus talentos e Pedro, com o dom de maravilhas. O
milagre realizado na vida de Dorcas foi notório em Jope (At 9.42) .1

Este dom estava sempre presente no meio dos cristãos primitivos. Foi através da manifestação
desse dom que muitos foram convidados e conheceram a mensagem do Evangelho. A Igreja
Primitiva era conhecida como uma igreja cheia de milagres e maravilhas operadas pelo
Espírito Santo.

Trata-se de atos sobrenaturais de poder, que intervêm nas leis da natureza. Incluem atos
divinos em que se manifesta o Reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos . Este
dom auxilia a Noiva na batalha espiritual que lhe é imposta diuturnamente.

2

É necessário reconhecer que este dom trabalha em conjunto com o dom da fé e os dons de
curar. Basicamente estamos falando de algo que age na ordem natural das coisas, realizando
manifestações extraordinárias apresentando ao mundo o Criador e o Seu poder.

Esperando Jesus voltar hoje!

Dc. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em FocoEBD em Foco
EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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