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Comentário lição 02

A experiência da vida cristã indica que grande parte das pessoas, nas igrejas pentecostais, não
sabe lidar muito bem com os recursos espirituais que Deus coloca à disposição dos crentes. A
começar pelo batismo com o Espírito Santo, há uma confusão de ideias sobre sua natureza, a
forma de receber, e, mais ainda, quanto à sua �nalidade ou propósito .1

A presente lição visa apresentar o real propósito dos dons para a igreja, bem como rati�car o
entendimento que um dom não é um recurso para benefício pessoal, mas sim, uma bênção
concedida para utilização no que for útil para, e no, corpo de Cristo.

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.

OS DONS NÃO SÃO PARA ELITIZAR O CRENTE

Paulo elogia os coríntios porque Deus, na Sua graça (v. 4), lhes outorgou dons espirituais
especí�cos. Esses dons são valiosos e indispensáveis para corroborar o ministério do Espírito
Santo na igreja; sem eles, os crentes deixam de fortalecer e de ajudar uns aos outros como
Deus deseja. Em lugar nenhum desta epístola, Paulo descarta esses dons. Pelo contrário, ele
procura mudar a atitude dos coríntios concernente aos dons espirituais, de modo que eles os
usem segundo o propósito de Deus .2

A questão dos dons do Espírito Santo é tratada por Paulo de maneira mais direta nos caps. 12 e
14 de 1º Coríntios. Contudo, é interessante apresentar que o apóstolo reconhecia que a igreja
em Corinto foi agraciada por Deus, através da obra direta do Espírito Santo, com uma
variedade de dons espirituais. Porém, os cristãos naquela igreja estavam fazendo um mal uso
dos dons recebidos, reverenciando alguns por causa dos dons que possuíam.
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Os coríntios haviam perdido seu senso de valores em relação aos vários dons do Espírito Santo.
Eles começaram a considerar as manifestações de êxtase como sendo os melhores dons
espirituais, e tiveram a tendência de minimizar outros ministérios do Espírito. No capítulo 12
Paulo declara duas verdades simples. Em primeiro lugar, todos os dons vêm do mesmo
Espírito Santo e não podem se opor uns aos outros. Depois o apóstolo dá exemplos da
importância de todos os dons comparando os membros da Igreja à estrutura do corpo
humano .3

Os coríntios estavam tratando os dons, mais especi�camente alguns dons, como o abuso das
línguas, com maior importância que as virtudes espirituais. Era quase que um des�le de
soberba, onde consideravam alguns melhores que outros. Os crentes em Corinto precisavam
entender que os dons são dados aos indivíduos não para seu benefício pessoal, mas para o
benefício de outros (para o que for útil). Com exceção à auto edi�cação das línguas não
interpretadas.

Destaque

Os dons espirituais ou carismáticos são manifestações espirituais ou poderes, concedidos pelo
Espírito Santo com o propósito maior de glori�car a Cristo . O Espírito Santo dá
manifestações (revelações, meios pelos quais o Espírito Santo se faz conhecer abertamente)
para cada crente, mas não para o próprio benefício do indivíduo ou para alguma bênção que a
pessoa possa reivindicar para si mesma. Nem Paulo quer dizer que cada crente tem um dom
ou “é dotado”. O ponto é que todos os dons que o Espírito Santo distribui é dado por meio de
indivíduos “para o que for útil”, para o bem comum, para o bem do corpo local como um
todo. Os dons ajudarão a edi�car a assembleia local, tanto espiritual quanto numericamente,
da mesma maneira que os dons do Espírito Santo o �zeram no livro de Atos .
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EDIFICANDO A SI MESMO E AOS OUTROS
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Todo crente que busca com assiduidade o recebimento dos dons espirituais, deve entender
que existe um tríplice propósito divino para a existência e distribuição dos dons no meio da
igreja. O primeiro deles é a edi�cação pessoal, como no caso das línguas não interpretadas (1
Co 14.4).

Falar em línguas sem interpretação edi�ca (isto é, faz crescer a fé e a vida espiritual) a quem
fala, porque coloca a pessoa em comunhão direta com Deus por meio do Espírito,
ultrapassando a capacidade da mente. Paulo declara que ele ora e tem comunhão com Deus
desta maneira, e ao mesmo tempo ora com seu entendimento (1 Co 14.14,15) .3

Também, que recebe um dom espiritual tem que entender que ele deve ser utilizado para
edi�cação do corpo de Cristo, isto é, da igreja. Um dom não é para uso e valorização pessoal,
mas sim, para aplicação e serviço da Noiva do Cordeiro naquilo que for útil (1 Co 12.7).
Paulo desejava que os cristãos corintos entendessem essa questão, ao invés de esbanjarem
soberba, como faziam.

Paulo traz como exemplo o uso das línguas sem interpretação para a igreja, em contraste com
o uso do dom de profecia (1 Co 14.4). Enquanto a língua edi�ca o indivíduo, pois este fala
consigo mesmo e com Deus (1 Co 14.28), a profecia servirá para edi�cação da Noiva como
um todo (1 Co 14.3,4). “O dom de profecia é originado pelo Espírito Santo, não
primeiramente para predizer o futuro, mas para fortalecer a fé do crente, sua vida espiritual e
sua resolução sincera de permanecer �el a Cristo e aos seus ensinos. Profetizar não é, porém,
pregar um sermão preparado, mas transmitir palavras espontâneas sob o impulso do Espírito
Santo, para edi�cação do indivíduo ou da congregação” .3

Devemos entender que não somente o dom de profecia serve para a edi�cação da igreja. Todo,
e qualquer, dom são para uso na edi�cação da igreja.
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Por �m, os dons também são para a edi�cação dos incrédulos. Contudo, algumas
considerações devem ser levantadas a �m do correto entendimento dessa questão. Primeiro,
devemos ter cuidado quanto ao uso das línguas estranhas na pregação do evangelho, pois,
embora elas demonstrem ao incrédulo o quão distante ele está de Deus, devemos ter a ciência
que ele não pode ser evangelizado em línguas, pois como se arrependerá se não compreender
o que falam aos seus ouvidos?

Contudo, o dom de profecia é uma ferramenta utilizada para a edi�cação do indouto, não
como um momento de “revelações” desnecessárias, como dizer número de CPF, endereço,
nome da/do �lha/�lho, etc. Isso é fazer do dom espiritual zombaria, pois não é para isso que
ele serve. Porém, quando a profecia é falada com uma palavra de edi�cação, exortação ou
consolação (1 Co 14.4) para o incrédulo, “de todo e convencido, e de todo é julgado” (1 Co
14.24), o que poderá converter o seu coração através do arrependimento.

Destaque

O propósito principal de todos os dons espirituais é edi�car a igreja e o indivíduo (1 Co
14.3,4,12,17,26). “Edi�car” (gr. ) signi�ca fortalecer e promover a vida espiritual,
a maturidade e o caráter santo dos crentes. Essa edi�cação é uma obra do Espírito Santo
através dos dons espirituais, pelos quais os crentes são espiritualmente transformados mais e
mais para que não se conformem com este mundo (Rm 12.2-8), mas edi�cados na
santi�cação, no amor a Deus, no bem-estar do próximo, na pureza do coração, numa boa
consciência e numa fé sincera .

oikodomeo
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EDIFICAR TODO O CORPO DE CRISTO

Compreendendo bem o tríplice propósito divino em relação aos dons, o cristão estará
consciente de que, utilizando corretamente o dom que recebeu, ele glori�cará a Deus e
contribuirá para o crescimento e fortalecimento do corpo de Cristo.
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Paulo deixou claro isso em suas palavras (Rm 12.4-8; 1 Co 12.12-31). Os dons são
distribuídos pelo Espírito Santo na igreja para que todos, seguindo o dom que recebeu,
possam contribuir juntamente com os outros para o avanço do Reino de Deus e da
comunhão dos santos. É dessa maneira que o corpo deve trabalhar.

Os dons espirituais não devem ser base para se destacar uma pessoa, ou para considerar um
crente mais importante do que o outro (1 Co 12.22-24). Antes, cada pessoa é colocada no
corpo de Cristo de conformidade com a vontade de Deus (! Co 12.18), e todos os membros
são importantes para o bem-estar espiritual e funcionamento apropriado desse corpo. Os dons
espirituais devem ser usados, não com orgulho, nem visando exaltação pessoal, mas com o
desejo sincero de ajudar o próximo, e com um coração que realmente se preocupa com os
outros .3

Destaque

Os crentes que têm amor genuíno pelos que também pertencem ao corpo de Cristo, devem
buscar os dons espirituais a �m de poderem ajudar, consolar, encorajar e fortalecer os
necessitados. Não devem esperar passivamente que Deus lhes conceda os dons do Espírito
Santo (1 Co 12.7-10). Devem, pelo contrário, com zelo, desejar e buscar com oração esses
dons, principalmente os que são próprios para encorajar, consolar e edi�car .3

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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