
DONS
       DIA 3

 
Porque somos feitura Sua ( Sua Obra Prima ), criados em Cristo Jesus para as boas obras, as 

quais Deus preparou para que andássemos nelas. 
Efésios 2:10

 
·         Para Deus somos uma Obra Prima. Deus criou-nos e equipou-nos com características que nos 

tornam únicos e valiosos.
 

Zig Ziglar “You are the only person on earth who can use your ability.”
 
 

 
1.    Deus Deu-nos uma combinação única de Capacidades, recursos e Dons
 
A.    Recebemos de Deus Capacidades de Talentos Naturais
 
1.      Deus deu a cada um de nós talentos mas também nos facultou da capacidade para aprender 
outras coisas e sermos bons noutras coisas;
2.      Deus deu a cada um de nós características diferentes ( uns para a musica outros para o 
desporto: Gabriel; quenianos… ). Eu acredito que Deus criou-nos com diferentes capacidades para 
que possamo-nos complementar. Por isso, não há ninguém que seja dispensável! Todos contam!
 
Ex: Quando Deus mandou Moises construir o tabernáculo, como local de Adoração a Deus, Deus 
utilizou pessoas diferentes com capacidades distintas, todas para o mesmo fim: Deus utilizou Bezael 
para trabalhar no ouro e lapidação de pedras; Deus utilizou Aoliabe para fazer todos os utensílios, 
candelabro, arca… [ exodo 32: 1-10 ]. Mas Deus também usou mulheres com capacidades para 
fazer vestes [ êxodo 35:25;26 ]
 
Lemos nestas passagens que Deus capacitou estas pessoas com talentos naturais. E agora estavam a 
ser usados. Nenhum de nós recebe o que recebe de Deus por acaso. Deus planeou-nos ao detalhe. E 
capacitou-nos para o Servirmos! 
 
3.      Vemos também que o que temos materialmente vem do Senhor e o mesmo deve ser Senhor 
das mesmas. Ou seja, neste exemplo, Deus pediu-lhes ouro para o tabernáculo e vemos todo um 
povo mobilizado em entregar os seus valores materiais mais valiosos. Fizeram-no porque sabiam 
que tudo o que tinham deveria estar ao serviço de Deus.
 
4.      3 coisas para Nunca esquecer:  
1) Deus deu-nos Talentos Naturais e recursos Materiais!  
2) Deus deu a cada um de nós talentos mas também nos facultou da capacidade para aprender outras 
coisas e sermos bons noutras coisas; Deus deu-nos a matéria prima, cabe a nós desenvolvermos o 
que DELE recebemos.



3) Deus deu-nos que nos deu para o Servirmos e não para nos servirmos. Os talentos e os recursos 
são DELE e não nossos: “Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. 
Ageu 2:8 “ / “Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. 1 Coríntios10:26”

 
 
B.    Como Crentes recebemos Dons Espirituais: 
 
Um Dom Espiritual consiste numa capacidade especial, dada pelo Espirito Santo no 

momento da conversão, com o propósito de ser usada para o fortalecimento do 
Corpo de Cristo

 
 
 
1.       Apenas as pessoas nascidas de novo – crentes, têm Dons Espirituais. Ninguém sem o 
Espirito Santo poderá ter dons espirituais. “Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, 
para o que for útil.”1 Coríntios 12:7 – quem não tem o Espirito não terá a manifestação do mesmo 
via Dons Espirituais;

2.       Todos os crentes têm pelo menos um Dom Espiritual. “…mas cada um tem de Deus o seu 
próprio dom, um de uma maneira e outro de outra.”1 Coríntios 7:7
 
3.       Não há ninguém que fique com todos os dons Espirituais: “De modo que, tendo 
diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da 
fé; Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; Ou o que exorta, 
use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; 
o que exercita misericórdia, com alegria.” Romanos 12:6-8
 
4.       Nenhum Dom Espiritual é dado a todos: “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.”
 
5.       Não podemos trabalhar ou fazer algo para ter um dom. Um dom é antes de mais nada 
uma DADIVA. 
 
6.       O Espirito Santo decide que dom espiritual teremos de Deus. Não somos nós a decidir 
apenas temos que o descobrir. “Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, 
repartindo ( dons ) particularmente a cada um como quer.1 Coríntios 12:11”

7.       Os Dons Espirituais não só para nosso beneficio mas para beneficio de outros. “Mas a 
manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil ( para o bem comum ).1 
Coríntios 12:7 / Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons 
despenseiros da multiforme graça de Deus.1 Pedro 4:10”
 
Are you investing what you’ve been given, regardless of how much it is? Or, have you buried 

your blessing and kept it hidden from others?
 
 



8.       Devemos desenvolver os Dons Espirituais que Deus nos dá: Paulo diz a Timóteo: “Não 
desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do 
presbitério.1 Timóteo 4:14
 

Our potential is God’s gift to us. What we do with it is our gift to Him
 
 
9.    Os Dons Espirituais servem para produzir maturidade e harmonia na Igreja. “E ele 
mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros 
para pastores e doutores,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,Efésios 4:11-13”
 
10.  Nem todos os Dons Espirituais escritos na Biblia estão disponíveis para nós hoje. O dons 
para a Igreja corpo de Cristo encontram-se escritos nas cartas de Paulo, sobretudo nas cartas pós 
Actos 28:
 
a)      Evangelistas - Efésios 4:7 a 16
b)      Pastores - Efésios 4:7 a 16
c)       Ensinadores  - Efésios 4:7 a 16
d)      Misericordiosos – Romanos 12
e)      Os que repartem – Romanos 12
f)       Os que presidem/administram – Romanos 12 
g)      Os que servem – Romanos 12 “Ministério”
 
Os Dons presentes no período em que foi escrito Actos, como de:
 
a)      Linguas
b)      Profecia
c)       Curas
d)      (…)
 
São todos de carácter temporário e cessaram: “O amor nunca falha; mas havendo profecias, 
serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desaparecerá; Porque, em 
parte, conhecemos, e em parte profetizamos; Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o 
é em parte será aniquilado.1 Coríntios 13:8-10” – As cartas de Paulo ao completarem a palavra 
de Deus tornaram desnecessária a profecia ( porque se a revelação está completa a profecia não é 
necessária ). Com a revelação do Mistério Deus deixa de lidar com Israel com sinais e dessa forma 
as Linguas e Curas cessam.
 
 
 
 
2.    COMO DESCOBRIR MEUS DONS ESPIRITUAIS
 
1.    ORAR - FALAR COM A FONTE – PEDIR A DEUS LUZ!!
 
2.    TESTAR -  processo passa sempre por ir testando fazer várias coisas até que as mesmas 
façam clique!!! – a CHAVE não passa tanto por perder tempo a identificar o nosso dom mas a usar 



aquilo que já sabemos que temos: ” Cada um administre aos outros o dom como o recebeu ( o 
que tiver recebido como dom ) , como bons despenseiros da multiforme graça de Deus.1 Pedro 
4:10”
 

HISTÓRIA STRADIVARIUS: Because Antonio’s voice was high and squeaky, he did not 
make the tryouts for the Cremona Boy’s Choir. When he took violin lessons, the neighbors 

persuaded his parents to make him stop. Yet Antonio still wanted to make music.  
His friends gave him a hard time because his only talent was whittling. When Antonio was 
older he served as an apprentice to a violinmaker. His knack for whittling grew into a skill 
of carving and his hobby became his craft. He worked patiently and faithfully. By the time 

he died, he left over 1,500 violins, each one bearing a label that read, “Antonio 
Stradivarius.” They are the most sought-after violins in the world and sell for more than 

$100,000 each. Antonio couldn’t sing or play or preach or teach but his responsibility was 
to use his ability, and his violins are still making beautiful music today.

 
 
3.    SENTIR - Dá-nos prazer e fazemo-lo naturalmente? Notice the things that energize you and 
seem to come naturally. Remember the quote from the movie Chariots of Fire when Eric Liddell 
explained to his sister why he was postponing his return to the mission field in order to race in the 
Olympics? "Because when I run, I feel the pleasure of God."
 
4.    SONDAR - É reconhecido por outros crentes? Se os dons espirituais são em primeiro 
lugar para o serviço de outros os mesmos têm que o reconhecer. Se tal não for, algo está 
errado. 
  

 
 
 
 

What we do with what we have reveals our view of God
 

realize that using your gifts without love is worthless
 

None of us want to be audited by the IRS, but we’ll all be audited by the Almighty
 
 

Ilustração: Have you ever seen the “Antique Road Show” on TV? I like watching how 
people bring their stuff to the appraisers to find out how much it’s worth. Many times those 
who have lavish items come on the show thinking that they have a huge treasure. More 
often than not, they find out their treasure is a forgery or a duplicate and worth very little. 
Then there are those who come with a small trinket or a painting that was up in their dusty 
attic. They’re just happy to be on the show. And, many times, these people discover that 
their item is worth far more than they thought. 
The people who are hoping to hit it big with their extravagant item are a bit like we are 
when we think we can impress God with what we have. On the other hand, some of us 
think that we don’t have much to offer, but what we have is really a treasure from God 
himself. Our responsibility is to use our ability to invest in God’s kingdom purposes. 
Jesus has placed His business into our hands and will return someday to judge our 
faithfulness. Are you partnering with Him or are you making excuses?

 



 
 
 
 
 
zoom out
 
Abraham was old, Jacob was insecure, Leah was unattractive, Joseph was abused, 
Moses stuttered, Gideon was poor, Samson was codependent, Rahab was immoral, David 
had an affair and all kinds of family problems, Elijah was suicidal, Jeremiah was 
depressed, Jonah was reluctant, Naomi was a widow, John the Baptist was eccentric to 
say the least, Peter was impulsive and hot-tempered, Martha worried a lot, the Samaritan 
woman had several failed marriages, Zacchaeus was unpopular, Thomas had doubts, 
Paul had poor health, and Timothy was timid. That is quite a variety of misfits, but God 
used each of them in his service. He will use you too if you stop making excuses.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


