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Comentário lição 03

Os dons são capacidades inatas, adquiridas, ou é algo que vem direto de Deus? Segundo
Stanley Horton, “os dons são encarnacionais. Isto é, Deus opera através dos seres humanos”.
Logo, são capacidades sobrenaturais vindas dEle por intermédio do Espírito Santo. Deus
colocou à disposição da igreja muitos dons e todos são extremamente úteis para edi�cação e
exortação dos crentes. Para melhor estudar o assunto, os dons foram divididos em três
categorias: dons de revelação, de elocução e de poder. Nesta lição, estudaremos os dons de
revelação: palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos .1

A tríplice divisão acima mencionada refere-se aos dons manifestacionais do Espírito Santo,
que são listados em 1 Coríntios 12.

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.

PALAVRA DA SABEDORIA

Como primeiro dom de revelação apresentado na Palavra de Deus (1 Co 12.8), a “Palavra da
Sabedoria” não se refere a um tipo de conhecimento humano aplicado na igreja. Estamos
falando de uma capacidade sobrenatural, concedida ao homem, que o permite-o transmitir
palavras sábias em momentos oportunos.

O que seria este dom? “Sabedoria” no grego é “shopia” que, segundo o Comentário Bíblico
Beacon, quer dizer “julgamento de Deus diante das demandas feitas pelo homem,
especi�camente pela vida cristã”. Esta sabedoria não é o resultado da capacidade cognitiva
humana .1
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Trata-se de uma mensagem vocal sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do
Espírito Santo. Tal mensagem aplica a revelação da Palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito
Santo a uma situação ou problema especí�co (At 6.10; 15.13-22). Não se trata aqui da
sabedoria comum de Deus, para o viver diário, que obtém pelo diligente estudo e meditação
nas coisas de Deus e na sua Palavra, e pela oração (Tg 1.5,6) .2

Entenda que a expressão do título empregado ao dom não é somente “sabedoria” e sim
“palavra da sabedoria”, ou seja, uma mensagem falada pelo ser humano capaz de converter
uma situação difícil, consolar um coração a�ito, silenciar um oponente exaltado, falar diante
de reis e sábios; en�m, é algo sobrenatural utilizado para momentos oportunos em que seja
necessário a utilização de palavras sábias pelo homem, de modo que o Espírito Santo opera
nele dispensando o dom.

Destaque

A sabedoria aqui é uma capacidade divina de julgar as questões práticas do nosso dia a dia de
maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Todo crente é exortado a buscar em Deus a
sabedoria (Tg 1.5). Neste texto, segundo a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, Tiago está
falando a respeito da “habilidade de tomar decisões em circunstâncias difíceis”. Logo, também
não diz respeito ao conhecimento adquirido pelo homem. Muitos homens são dotados de
grande capacidade intelectual, mas infelizmente desconhecem a Deus .1

PALAVRA DA CIÊNCIA

Em algumas versões bíblicas aparece como dom da “Palavra do Conhecimento”. “Trata-se de
uma mensagem vocal, inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de
pessoas, de circunstâncias, ou de verdades bíblicas. Frequentemente, este dom tem estreito
relacionamento com o de profecia (At 5.1-10; 1 Co 14.24,25)” .2
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Estamos falando da capacidade divina, concedida ao homem por intermédio do Espírito
Santo, que permite que o servo de Deus possa ter uma iluminação bíblica através do
conhecimento divino para servir à Noiva ou ter conhecimento sobre atitudes, planos e
intenções humanas, reveladas diretamente pelo Espírito Santo de Deus.

É um dom que deve não deve ser confundido com o conhecimento adquirido pelos estudos
acadêmicos, muito menos deve ser visto como uma oportunidade de julgamento alheio ou
destaque soberbo em meio do seio da igreja. O dom de palavra da ciência (conhecimento) é
concedido aos homens para serviço da corpo de Cristo a �m de edi�ca-lo. Não podemos
confundir como palanque para destaque de pessoas necessitadas de transformação pela Palavra
de Deus.

O dom da “palavra da ciência” pode ser entendido como uma declaração que as pessoas
podem compreender. Um ponto de vista é que este conhecimento não é aquele que resulta da
instrução guiada pela razão, e que não requer nenhuma inspiração; mas antes, o uso deste
conhecimento, conforme o Espírito, para edi�cação de outros é que constitui o dom. Está,
deste modo, intimamente relacionado ao ministério do ensino […] 

como a concessão do conhecimento de fatos ou eventos que não seria obtido de
forma alguma, exceto por um ato revelador do Espírito, e que de algum modo serve à
comunidade de crentes .

também podemos
compreender 

3

Destaque

É preciso entender a diferença entre o dom da sabedoria e o dom da palavra da ciência. A
ciência é o conhecimento profundo, concedido por Deus, em relação às coisas divinas ou às
coisas dos homens, que estão além do conhecimento natural. O dom da sabedoria refere-se à
utilização do conhecimento em questões práticas da vida. Conhecimento sem sabedoria é
puro exercício intelectual infrutífero e diletante. O cristão deve ter conhecimento de Deus
para viver o cristianismo de forma concreta, no seu dia a dia .4

DISCERNIMENTO DOS ESPÍRITOS
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Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito, para o portador do dom discernir e julgar
corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não.
No �m dos tempos, quando os falsos mestres e a distorção do cristianismo bíblico aumentarão
muito, esse dom espiritual será extremamente importante para a igreja .2

Estamos falando de um dom necessário ao corpo de Cristo. Nos últimos dias, temos
observado um elevado crescimento das “profecias” emitidas por todos os lados, seja na
internet, nas congregações ou por áudios de aplicativos de mensagens. Contudo, cabe-nos
clamar ao Senhor que nos conceda a capacidade de discernir os espíritos daqueles que emitem
as mensagens proféticas, e se elas provém de Deus ou não.

Discernir espíritos não é julgar o profeta, mas sim a profecia. É avaliar a mensagem recebida
pelo homem segundo a sua procedência. “O dom de discernir os espíritos é um corolário do
dom da profecia. Sua função primária é avaliar as expressões verbais proféticas; embora
também possa ser aplicável a outras situações. É a habilidade de discernir entre in�uências
humanas, divinas e demoníacas em uma suposta profecia”  (1 Jo 4.1).3

Destaque

Refere-se à capacidade sobrenatural, concedia por Deus, com a �nalidade de identi�carem-se
as origens e natureza das manifestações espirituais. Tais manifestações podem ter basicamente
três origens: De Deus, do homem (da carne) ou do maligno. Em determinadas ocasiões, uma
manifestação espiritual pode apresentar-se, no meio da congregação, ou diante de um servo de
Deus, com aparência genuína, e ser uma misti�cação diabólica, ou artimanha de origem
humana. Pelo entendimento e pela lógica humana, nem sempre é possível avaliar a origem das
manifestações espirituais. Mas, com o dom de discernir os espíritos o servo de Deus ou a igreja
não será enganada .4

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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