OS DONS DO ESPÍRITO SANTO
PARA UM FIM PROVEITOSO
/////

Estudo baseado em 1 Coríntios 12

O Espírito Santo é uma pessoa e não uma força. Ele é Deus em nós. Ele é o Emanuel de nossas vidas.
Sendo o Espírito Santo aquele que se manifesta no crente, tais manifestações acontecem segundo
a vontade de Deus. Assim como o Espírito Santo não está dividido em porções nas pessoas da
Igreja, as suas manifestações também não.
É preciso compreender que os dons são manifestações do Espírito. Por exemplo, existe uma
corrente elétrica para toda uma casa e a manifestação desta energia acontece em compartimentos
diferentes, segundo o local onde o interruptor é ligado. Não existe uma energia diferente para cada
compartimento da casa. Porém, existem interruptores em cada um deles. Isto possibilita o
acendimento das luzes onde o dono quer que sejam acesas. Os dons funcionam de certa forma
dentro do mesmo princípio. As manifestações são do mesmo Espírito, porém em momentos e
formas diferentes para que sirvam ao ﬁm proveitoso do Senhor.
Cremos pela revelação bíblica, que todos os dons espirituais se manifestam em todos os crentes do
Senhor Jesus. Para que cheguemos a este discernimento espiritual, é preciso que exista uma
consistência, tanto dos textos estudados como da possibilidade de se provar que alguns homens
na Terra já tenham vivido todas estas manifestações em suas vidas.
Paulo, o grande apóstolo de Jesus Cristo, experimentou todas as manifestações dos dons
espirituais em sua vida. Pedro, João e outros, já viveram também esta experiência gloriosa. Ora,
você poderia dizer que eles eram homens diferentes e com missões especiais, por isso possuíram
todas as manifestações dos dons. Porém, isso quebraria o objetivo do ensino das escrituras. Se não
houvesse a demonstração do poder desta palavra na vida destas pessoas, jamais aprenderíamos
que podemos usufruir de cada poder que a palavra de Deus nos oferece. As vidas destes irmãos
servem como testemunha de que Deus age em todos, para todos e por todos (Ef 4:6). Eles não estão
ali para provarem poderes especiais para si mesmos. Eles estão ali como testemunhas vivas do que
o poder de Deus pode operar na vida de sua igreja. Logo, nenhum deles foi possuidor de qualquer
coisa que nós não possamos usufruir na mesma dimensão hoje. O Espírito é o mesmo. Portanto, se
foi possível para Paulo e os demais, é possível para nós termos todas estas manifestações em todos.
Os dons são distribuídos como o Espírito Santo deseja. Esta distribuição não se refere
necessariamente a uma divisão entre as pessoas. Esta distribuição se refere a qual dom e em que
ocasião o Espírito deseja manifestar nas pessoas.
Analisando o capítulo 12 de 1 Coríntios que trata sobre os dons espirituais, podemos alicerçar
nossas convicções e almejar esta manifestações para uma vida vitoriosa e para um ﬁm proveitoso.

///“..distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente”(I Co 12:11)
A palavra distribuindo, no grego diaireo, signiﬁca separar, i.e distribuir, dividir.
A princípio, devido ao entendimento que os dons são dados para pessoas diferentes, vemos nesta
palavra um sentido forte para a conﬁrmação desta linha de pensamento. Porém, o sentido da
palavra somente aﬁrma uma separação ou uma divisão relacionada às diferenças nas
manifestações dos dons.
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Exempliﬁcando, uma tangerina tem vários gomos. Todos os gomos formam uma tangerina. Porém,
podemos extrair cada gomo individualmente. Isto não signiﬁca que a tangerina esteja dividida em
partes e locais diferentes e sim que ela pode ser divida em partes diferentes mesmo que todos os
seus gomos estejam interligados e envoltos numa mesma casca.
Cremos que os dons espirituais são dados ao corpo de Cristo como um indicador do crescimento
espiritual e intimidade com Deus em cada indivíduo. Assim como o ponteiro de gasolina mede a
quantidade do combustível no tanque de um automóvel, os dons se manifestam segundo o
enchimento espiritual na vida do crente. Quanto mais íntimo e cheio do Espírito Santo for o crente,
mais manifestações dos dons espirituais ocorrerão nele.
Os propósitos dos dons não são para dar ao crente “poder” para operar coisas que ajudem as
pessoas a crer em Deus. Os dons espirituais têm o ﬁm proveitoso de capacitar o crente para uma
vida de crescimento e serviço a Deus beneﬁciando o corpo de Jesus com suas manifestações
gloriosas. O propósito dos dons é o amor Ágape. O propósito das manifestações visa atestar o
poder e ação do Espírito na vida do crente e da igreja de Jesus Cristo. Aleluia!
O conceito sobre as manifestações dos dons espirituais deve ser formado pela revelação bíblica e
não por opiniões ou raciocínios humanos. Não devem se basear em experiências vividas e sim,
direcionar as experiências que vivemos. Por isso as palavras usadas por Paulo no decorrer do
desvendar desta revelação bíblica passam a ser de profundo signiﬁcado para o desfrutar da
benção pelas manifestações na vida dos crentes em Jesus Cristo.

///“A respeito dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.” (I Co 12:1)
A palavra ignorante, no grego agnoeo, signiﬁca não saber (por falta de informação ou
inteligência), por implicação, ignorar (por uma desinclinação à busca dos dons). Ser ignorante, não
saber, não entender.
O signiﬁcado para a palavra ignorante é “não exercitar a mente, permanecendo sem saber o que se
deveria saber, para a utilização prática daquilo que está sendo revelado.” A pessoa ignorante não
está ciente daquilo que deveria saber, para um melhor relacionamento com Deus. Ser ignorante
acerca dos dons é o mesmo que não se interessar em aprender ou buscar seus benefícios.
Os dons são resultantes de uma mente voltada para Deus e exercitada na pratica da palavra de
Deus. Os dons espirituais são manifestações divinas que expressam uma comunhão mais profunda
com Deus. Os apóstolos experimentaram as manifestações dos dons após a descida do Espírito
Santo sobre eles no dia de Pentecostes. Aquelas gloriosas experiências estão registradas na palavra
de Deus com a ﬁnalidade de informar aos cristãos de hoje que o Espírito Santo vive hoje e que ainda
Se manifesta na Igreja segundo as promessas bíblicas. Esta é uma das provas mais poderosas que
temos para testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Ele está vivo dentro de cada ﬁlho de Deus.
O que os primeiros crentes estavam experimentando vinha do poder do Espírito Santo, que Deus
derramava sobre aqueles que confessavam Jesus como salvador de suas vidas. O poder que Paulo
manifestava vinha desta comunhão do Espírito Santo em sua vida. Por isso, precisamos entender
que as escrituras registram o poder que o Espírito Santo operava nos crentes da época. Eles
estavam cheios do Espírito. No decorrer do tempo a igreja sofreu um esvaziamento deste Espírito e
perdeu sua força espiritual. Hoje precisamos da palavra escrita para nos orientar e atestar que o
que experimentamos na Igreja vem realmente do Espírito Santo. Porém, a forma de Deus agir
continua sendo a mesma. Ele age em nosso coração e produz poder para que a nossa vida se torne
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OS DONS SÃO DIVERSOS
Os dons são diversos (diairesis) uma distinção, ou variedade. Diferença, diversidade. Vem da raiz
(diaireo) separar, distribuir, dividir. Notem que o texto diz: há diversidade de dons. Logo, há
distinção nos dons, não necessariamente se referindo que há diversidade de pessoas que recebem
os dons e sim, diversidade nas manifestações dos dons.
Ÿ “Mas o mesmo Espírito”: implica que existe um Espírito que se manifesta em diversidade de
dons e não, dons em diversidade de pessoas.
Ÿ Há diversidade nos serviços (diakonia), ministérios. Creio que se referindo aos cinco
ministérios de Efésios quatro. Da mesma forma como o Espírito Santo se manifesta no crente
com variedades de dons, Jesus se manifesta à Sua Igreja em variedades de ministérios.
Ÿ Variedade de operação (energema) um efeito, operação. Deus Pai é quem opera todas as
coisas em todos. Tudo provém de Deus. Todo poder pertence a Ele.
um testemunho daquilo que Deus escreveu em Sua santa palavra. Dizemos isso para que o crente
possa explodir em experiências com Deus, se relacionando com o Espírito Santo e usando a palavra
escrita como um gabarito espiritual de suas ações em Cristo.
Essas três manifestações falam da trindade divina em operação nos dons. A manifestação do
Espírito (phaneirosis = exibição, (ﬁg) expressão, concessão, manifestação), é dado a cada um
(hekastos= cada ou todo; qualquer, ambos, cada (um), todo (homem, mulher, particularmente).
Para um ﬁm proveitoso (sunphero = agüentar, suportar, carregar, sofrer, comportar, tolerar
juntamente ou juntos, contribuir, coletar, conduzir, (espc.) vantagem, ser melhor para, ser
expediente oportuno, conveniente, ser bom).
A conotação do texto é, portanto, de uma manifestação em cada crente, que o ajuda de forma
poderosa a suportar as pressões do mundo tenebroso em que vivemos. Existe uma idéia de que o
Espírito Santo no crente se manifesta através dos dons para produzir um suporte inabalável para o
apoiar e vencer com a ajuda Dele. A palavra manifestação se refere a uma aparição espiritual na
vida do crente, dotando-o de poder sobrenatural para vencer toda e qualquer artimanha do
maligno.

///“A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um ﬁm
proveitoso.” (I Co 12:7).
A palavra usada aqui para cada um, no grego hekastos, signiﬁca cada ou todos. Cada um, todos
(homem, mulher, um) particularmente.
É bem clara a palavra de Deus, que a manifestação do Espírito é dada a cada pessoa. A manifestação
é dada a cada um com um ﬁm proveitoso. Este ﬁm é o crescimento espiritual do crente que o
capacita a conviver com os outros dentro da visão bíblica.
Fim proveitoso, grego sumphero, signiﬁca suportar conjuntamente ou juntos (contribuir), i.e. (lit.)
coletar, ou (ﬁg.) conduzir, ser melhor para, por, juntos.
Observe que “ﬁm proveitoso” se refere a convivermos na igreja de forma maravilhosa e poderosa
em amor uns com os outros. Há uma forte indicação de que este ﬁm proveitoso seja o caminho para
uma estatura plena em nosso Senhor Jesus Cristo. As manifestações do Espírito capacitam a Igreja
a viver uma vida de ajuda e suporte espiritual que coopera para que os crentes alcancem a estatura
de Jesus Cristo ou a estatura do amor Ágape. O amor é o dom supremo que todo crente deve buscar.
Nesta estatura não há vacilo, não há desconformidade com a palavra de Deus.
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Todo crente que ingressa na membresia da igreja torna-se apto a esta vida de poder. Os dons do
Espírito Santo são uma manifestação do Espírito Santo na vida do crente e revela o seu grau de
intimidade com Deus para um ﬁm proveitoso: sermos maduros.
Cada manifestação espiritual tem o ﬁm proveitoso de ediﬁcar a igreja. Na realidade, os dons são
intensiﬁcados segundo o crescimento espiritual de cada pessoa perante Deus. Isto nos ajuda a
entender o crescimento espiritual subjetivo do crente. Não se pode medir a quantidade de Espírito
que cada um tem dentro de si. Não se pode medir o enchimento com o Espírito Santo de Deus. Não
se pode medir a estatura espiritual de cada crente. Por isso esta dimensão de maturidade espiritual
se manifesta no corpo igreja através dos relacionamentos das pessoas, umas com as outras. O
corpo de Cristo no interior do crente se manifesta na diversidade dos dons e na igreja na
diversidade das ações de amor entre as pessoas.
As manifestações interiores do Espírito se manifestam em cada crente para a saúde do corpo de
Cristo como coletividade. As manifestações do Espírito Santo acontecem para o bem espiritual dos
ﬁlhos de Deus. Conforme elas acontecem em cada um, este indivíduo começa a operar na
coletividade de forma mais eﬁciente e dentro dos padrões espirituais estabelecidos por Deus em
sua palavra. O que é individual começa a operar melhor e mais eﬁciente na coletividade. Quanto
mais cheio do Espírito um individuo estiver, mais unidade ele terá com os outros membros do
corpo de Cristo que compõem a Igreja.
Conforme um dom é intensiﬁcado ele produz a intensiﬁcação do outro. Desta forma podemos ter
todas as manifestações na vida da pessoa, porém de forma gradativa. É extremamente necessária a
busca dos dons espirituais se os crentes desejam uma vida de poder e um caminho sobremodo
excelente que garanta a vitória plena sobre a carne e os principados que atuam neste mundo
tenebroso.

Conclusão
Concluímos assim que todos os dons são para todos e se manifestam em todos. Os dons se
manifestam de forma progressiva e revelam um enchimento espiritual do crente. Devemos buscar
o ﬁm proveitoso, que é a comunhão com Deus e com os irmãos. As manifestações dos dons devem
ser em benefício do corpo de Cristo.
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