
ESTUDO  BÍBLICO 

 



Logo depois de ter subir ao céu,  
Jesus concedeu dons à igreja, por seu espírito, 

para que os crentes pudessem levar avante  
a obra da pregação do evangelho ao mundo.  

Saiba um pouco mais sobre esses dons  
e sobre a falsificação deles, nos dias atuais,  

estudando esta lição. 



1. Sobre que tema o povo de Corinto e nós, hoje,  
não devemos ser ignorantes? 



Acerca dos dons espirituais,  
não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 

 
1 Coríntios 12:1 



2. O que Cristo deu aos seres humanos  
quando subiu ao Céu? 



Por isso diz: 
Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, 

e deu dons aos homens. 
 

Efésios 4:8 



3. Quais foram alguns desses dons que Jesus  
concedeu aos que o servem?  



E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, 
em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, 
depois milagres, depois dons de curar, socorros,  

governos, variedades de línguas. 
 

1 Coríntios 12:28 



E ele mesmo deu uns para apóstolos, 
e outros para profetas, e outros para evangelistas,  

e outros para pastores e doutores. 
 

Efésios 4:11 



4. Com que finalidade foram esses dons  
concedidos à igreja? 



Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 
ministério, para edificação do corpo de Cristo; Até que todos 
cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de 
Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de 
Cristo, Para que não sejamos mais meninos inconstantes, 
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano 
dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. 

 

Efésios 4:12-14 



5. Qual a finalidade, objetiva, de se utilizar  
os dons na igreja? 



 Até que todos cheguemos à unidade da fé, 
e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito,  

à medida da estatura completa de Cristo.  
 

Efésios 4:13 



6. Embora os dons sejam muitos e diversos,  
quem mantém a unidade dos crentes? 



 Ora, há diversidade de dons, 
mas o Espírito é o mesmo. 

 
1 Coríntios 12:4 



 Ora, o Senhor é o Espírito; 
e onde está o Espírito do Senhor aí há liberdade. 

 
2 Coríntios 3:17 



7. Quem distribui os dons com os santos?  
Devem todos ter ou buscar o mesmo dom? 



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

repartindo particularmente a cada um como quer. 
 

1 Coríntios 12:11 



Porventura são todos apóstolos?  
são todos profetas? são todos doutores?  

são todos operadores de milagres? 
Têm todos o dom de curar?  

falam todos diversas línguas?  
interpretam todos?  

 
1 Coríntios 12:29-30 



8. Os dons do Espírito permanecem para sempre?  
Um dia não serão mais necessários? 



O amor nunca falha; mas havendo profecias,  
serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão;  

havendo ciência, desaparecerá;... 
Mas, quando vier o que é perfeito,  

então o que o é em parte será aniquilado.  
 

1 Coríntios 13:8,10 



9. Os dons serão úteis até o retorno de Cristo à Terra. 
Mas, quanto a validade da promessa de Deus?  



E esta será a minha aliança com eles,  
quando eu tirar os seus pecados {Is 59,20s; 27,9}. 

Se, quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus, 
para proveito vosso, quanto à eleição eles são  

muito queridos por causa de seus pais. 
Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. 

 

Romanos 11:27-29 



10. Qual o verdadeiro dom de línguas? 



Todos ficaram cheios do Espírito Santo  
e passaram a falar em outras línguas,  

segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 
 

Atos 2:4 



Então, se levantou Pedro, com os onze;  
e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos:  

Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai 
conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. 

 

Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, 
havendo um acréscimo naquele dia  

de quase três mil pessoas. 
 

Atos 2:14 e 41 



11. Língua estranha ou idiomas? 



Porque o que fala em uma língua desconhecida  
não fala aos homens, mas a Deus;  
porque nenhum homem o entende,  

sendo que em espírito fala de mistérios.  
 

1Coríntios 14:2 



COMENTÁRIO BÍBLIA KING JAMES 1611 
 

1Co 14:2 O termo grego original, aqui traduzido por  
“línguas estranhas”, se refere tanto a um idioma humano 

desconhecido por determinado povo ou cultura,  
como a língua extática dos seres celestiais. 



Dou graças a Deus,  
porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 

Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras  
com o meu entendimento, para instruir outros,  

a falar dez mil palavras em outra língua. 
 

1 Coríntios 14:18,19 



12. Falar em línguas estranhas num templo cheio de  
fiéis da mesma fé e do mesmo idioma é sensato? 



Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas  
sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. 

 

De sorte que as línguas são um sinal,  
não para os fiéis, mas para os infiéis;  
e a profecia não é sinal para os infiéis,  

mas para os fiéis. 
 

1 Coríntios 14:20 e 22 



13. Falar numa língua onde gentios presentes não 
entendem, em nada se assemelha ao pentecostes. 

Pode existir uma linguagem incompreensível do povo 
de Deus para com os gentios? 



Mas, se eu ignorar o sentido da voz,  
serei bárbaro para aquele a quem falo,  

e o que fala será bárbaro para mim. 
Assim também vós, como desejais dons espirituais,  
procurai abundar neles, para edificação da igreja. 

 
1 Coríntios 14:11,12 



Da mesma sorte, se as coisas inanimadas, que fazem som, 
seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como  
se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? 

Porque, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará 
para a batalha? Assim também vós, se com a língua não 

pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá  
o que se diz? porque estareis como que falando ao ar. 

 

1 Coríntios 14:7-9 



14. Como Paulo classifica o testemunho de um povo, 
que mora no mesmo lugar e fala o mesmo idioma?  

Como os gentios os classificarão? 



 Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, 
e todos falarem em línguas,  

e entrarem indoutos ou infiéis,  
não dirão porventura que estais loucos? 

 

1 Coríntios 14:23 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

Dons dado a igreja de Cristo.  
 

Parabéns, você concluiu o curso bíblico: 
Verdades Eternas 
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