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Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação 1 Tm 4:9 

 



DONS MINISTERIAIS 

“INTRODUÇÃO” 

 

PROPÓSITOS DO CURSO: 
 01 - Educar a Igreja a respeito dos dons do ministério 

 02 - Tomar consciência da obra de restauração que O Espírito está fazendo 

 03 - Examinar a função e papel dos dons ministeriais biblicamente 

 04 - Entender como os dons estão colocados no corpo de Cristo 

 05 - Apreciar cada um dos dons ministeriais: 

 06 - Aprender os termos bíblicos que se aplicam aos dons quíntuplos 

 07 - Aprender o propósito de Deus estabelecer os dons na Igreja 

 08 - Aceitar o fato que sem os dons a Igreja não cresce até a perfeita varonilidade 

 09 - Aprender algo sobre como identificar a unção dos dons ministeriais 

 10 - Saber que há diversidade nos níveis dentro de cada um dos dons 

 11 - Tomar conhecimento da função 

 12 - Saber sobre falsos movimentos de alguns assim chamados apóstolos 

 13 - Tomar conhecimento das qualificações para o ministério 

 14 - Identificar o fruto, critério, autoridade e responsabilidade de cada dom 

 

OBJETIVO DO CURSO 

Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de: 

 01 - Não ser levado pelo engano para que ele e a Igreja não sejam destruídos 

 02 - Aprender a distinguir a diversidade dos dons no corpo de Cristo 

 03 - Apreciar os dons contribuindo na Igreja e na vida particular 

 04 - Tomar cuidado de não tentar colocar rótulos em ministérios 

 05 - Apreciar o tempo de preparação atual como sendo fundamental 

 06 - Saber como identificar os dons verdadeiros dos falsos 

 07 - Tomar conhecimento de que submissão é sua responsabilidade 

 08 - Aprender a receber ministério pessoalmente de todos os cinco dons 

 09 - Crescer cada vez mais espiritualmente e não só em conhecimento 

 10 - Ser desafiado pelos cinco ministérios na preparação da obra 



DONS MINISTERIAIS 
“JESUS CONCEDEU DONS” 

LIÇÃO UM 

 

I - Profecia De Restauração Depois Do Dia De Pentecostes: At 3:21 
 A) Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração 
 B) A Igreja mal tinha nascido em Atos 2 quando o Espírito Santo anunciou a restauração: 
  1 - A Igreja entraria ainda nos séculos de apostasia profunda 
  2 - A forma da Igreja era para ser preservada apenas em doutrina  
  3 - A Igreja começou a ser reformada entre o quinto e décimo século 
 C) Jesus, o Filho de Deus, é a plenitude da vontade de Deus na terra: Jo 1:1; 3:34 
 

II - Quando Jesus Subiu, Ele Deu Dons aos Homens:  
A) Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros, para evangelistas, e 

outros para pastores e mestres: Ef 4:8-13 
  1 - Os cinco dons são para a Igreja hoje tanto quanto de 2.000 anos atrás 
  2 - Não está escrito em nenhum lugar que apóstolos e profetas foram retirados 
  3 - Chamado os dons da ascensão de Cristo ou dons da graça 
  4 - Também chamado os dons ministeriais ou os dons quíntuplos 
 B) Definição dos ministérios: 

1 - Apóstolo: Um enviado. Originalmente um embaixador fiel a quem o enviou e 
para a missão para a qual  foi enviado: Hb 3:1; 10:7; Jo 5:30; 6:38 

2 - Profeta: O que fala, pela unção e revelação do Espírito Santo, coisas que 
      existem e que hão de vir. Dá direção e estabilidade para a Igreja 

  3 - Evangelista: O que proclama as Boas Novas, normalmente com sinais 
  4 - Pastor: Quem atende ao rebanho, bispo, ancião que dá comida espiritual 

  5 - Mestre: Através do ensino da Palavra ungida,  revelação  entendimento 
 C) Edificarei a minha Igreja acima; esta Igreja vai vencer o inferno: Mt 16:18 
 D) Os cinco dons ministeriais são parte importantíssima da restauração e edificação 
 E) Os dons do ministério existem para: Ef 4:12,13 
  1 - Amadurecer, aperfeiçoar os santos para as obras do serviço 
  2 - Edificar a Igreja à estatura de Cristo 
  3 - Conduzir a Igreja, como corpo, à unidade da fé 
  4 - Ensinar o corpo de Cristo o conhecimento pleno do Filho de Deus 
 F) Jesus profetizou para seus discípulos maiores obras: Jo 14:12; Mt 10:7, 8 
 G) Não são somente uns eleitos membros do corpo, porém o ministério do corpo; 
 H) Sem o ministério dos cinco dons não vamos amadurecer como Deus ordenou 
  I) Apontado por Deus e reconhecido por homem, para ministrar na Igreja: 
  1 - Ninguém se autodesigna: 
  2 - O chamado não vem através de profecia 
  3 - Você precisa do testemunho interior antes de receber qualquer profecia 
  4 - A unção do Espírito vai se manifestar: a evidência do chamado:   Pv 18:16 
 J) Os cinco ministérios funcionam como os cinco sentidos, ou dedos da mão: 1 Cor 12:13 

 



DONS MINISTERIAIS 
“JESUS CONCEDEU DONS” 

LIÇÃO UM (continuação) 

 

III - Deus Estabeleceu Alguns Na Igreja: I Cor 12:28 
 A) Os mesmos que Jesus concedeu como dons são os que Deus estabeleceu: Ef 4:11 

B) Os homens não se chamam a si mesmos para tomar posição dos dons Quíntuplos: 
1 - A santidade do chamado é vista no V.T., pois alguém que não era chamado  por 

Deus e entrava no templo, morria sem nem tocar nas coisas sagradas 
  2 - Ninguém  chama a si mesmo; nem Jesus fez assim: Hb 5:4 
  3 - O chamado não vem por apontamento de homens, mas Deus: Gl 1:1 
 C) O homem não recebe o dom ministerial por vontade ou necessidade: Lv 10:3 

D) O homem não entra no ministério para agradar a si próprio, a família  ou  a amigos 
1 - Entrar no ministério por qualquer razão fora do chamado de Deus deixa a 

pessoa arruinada, traz confusão e frustração e, às vezes, chega a ponto de     
desviar-se do Evangelho e culpar a Deus por causa dos problemas 

  2 - Esposas não devem entrar no ministério por causa dos maridos ou vice-versa 
 E) Provas no ministério são, em parte, para provar a convicção no chamado:  Mt 4:1 
  

IV - O Chamado Para O Ministério Quíntuplo: 
 A) Como distinguir o chamado de Deus para o ministério na sua vida: 
  1 - Convicção no seu próprio espírito. Uma intuição interior: Rm 8:14,16 
  2 - Testemunho no seu próprio coração: 
  3 - Equipamento espiritual / Dons do Espírito que acompanham o ofício 
 B) Meios pelos quais vem o chamado não são importantes: há variedade e diversidade 
 C) Deus não chama por meio de profecia: At 13:1, 2; 
  1 - Paulo e Barnabé já eram chamados; aqui é apenas a confirmação 
  2 - Timóteo já era chamado e confirmado pela imposição de mãos: 1 Tm 4:14 
  3 - Como em qualquer profecia, se você não testificar com seu espírito, esqueça 
 

V -  Deus Equipa Quem Ele Chama:  
 A) Receber os dons para ministrar faz parte de sermos estabelecidos: 1 Cor 12:28 
  1 - Dons sobrenaturais do Espírito Santo: 1 Cor 12:8-10 
  2 - Deus equipa e habilita conforme o ofício para o qual Ele o chamou 
  3 - Estes dons permitem que o ministro permaneça no chamado exato 
 B) Leigos podem ter certos dons e, às vezes, os mesmos dons do ministério: 
  1 - Todos têm fé, mas existe uma fé especial 
  2 - Todos crentes têm direito à imposição de mãos, porém existem os dons 
  3 - Todos podem falar em línguas, porém existe unção maior no nível ministerial 
 C) Dons do Espírito e poder não são apenas no falar, mas na realidade: Mc 16:20 
 D) O Senhor cooperando com eles, concede, chama, equipa: Mc 16:20 
 
 
 

 



DONS MINISTERIAIS 
“JESUS CONCEDEU DONS” 

LIÇÃO UM (continuação) 
   

VI - Fidelidade Ao Chamado: 
 A) Deus ordenou sucesso para todos no ministério: Mc 16:15-20 
  1 - Então alguns estão no ministério e não foram chamados por Deus 
  2 - Outros estão no ministério e não são completamente fiéis ao chamado 
 B) Tempo de estudo estabelecendo um alicerce; nunca é tempo perdido: 2 Tm 2:15 
 C) O Senhor exige dedicação ao Seu reino e às coisas do reino:  Mt 6:33 
  1 - Submissão à vontade de Deus mesmo quando tudo está escuridão: Sl 34:17 
  2 - Será testado por Deus e tentado pelo diabo:  Mt 4:1; Jo 10:10 
 D) Consagrando a sua vida como instrumento de justiça:  Rm 6:13 
  1 - Seja uma pessoa íntegra; absolutamente honesta e sincera:  Sl 15:4 
  2 - Desenvolva seu caráter; sua palavra tem que ser sim ou não:  
  3 - Seja uma pessoa transparente aos outros:  1 Ts 2:10 
 E) Crescimento tanto pessoal quanto espiritual: 
  1 - Talvez certas críticas ou obstáculos o abalasse anteriormente: 
  2 - Em tempos de muita pressão ficou com raiva, amargurado ou decepcionado: 
  3 - Seja você mesmo, não imite os outros, deixe Deus usar você individualmente 
  4 - Paulo foi mestre, depois profeta e depois apóstolo:  At 13:1, 2 
  5 - Custa desenvolver o ministério; caso Filipe: At 6:1-6; 8:5-7 
   a - Até descobrir o que Deus quer de você demorar anos: Ef 1:18 
   b - Crescer e provar antes  para certificar-se de qualquer  chamado: 
   c - Invista tempo esperando em Deus por Sua perfeita vontade: 
 F) O Ministro andando na vontade agradável de Deus vai perceber quando não está bem 
 G) Quando as coisas não estão indo bem, não ajude Deus metendo-se em ofícios 

 

VII - Equilíbrio Dos Dons Ministeriais: 
 A) Há diversidade completa entre os dons e ao mesmo tempo união entre eles 
 B) Um equilíbrio entre eles na vida da Igreja local é essencial para maturidade correta 
 C) Um só dom ministerial não é capaz de ministrar a todas as necessidades da Igreja 
 D) A tendência é de cada dom valorizar o próprio ofício e desprezar os outros 
  1 - Mestres desprezam os evangelistas por serem sensacionalistas 
  2 - Os profetas não apreciam  pastores sem poder 
  3 - Evangelistas têm tendência a menosprezar os mestres achando-os monótonos 
 E) Os dons dão equilíbrio uns aos outros 
 F) A intenção do Senhor é para cada dom ter seu complemento no outro em união: 
  1 - O profeta inspira o mestre através de manifestações do Espírito e poder 
  2 - O mestre dá equilibro ao profeta pela revelação na Palavra 
  3 - O evangelista coloca a necessidade do mundo perante a Igreja 
  4 - O pastor lembra que vidas precisam ser cuidadas continuamente  com atenção 
  5 - O apóstolo está restaurando fundamentos caídos na Igreja 

G) As pessoas podem operar em mais  que um  dom como O Espírito conceder 
 

 



DONS MINISTERIAIS 
“OS PRESBÍTEROS” 

LIÇÃO DOIS  

 

I - O Governo Da Igreja Primitiva: 
 A) O governo da Igreja primitiva era simples, havia somente apóstolos e diáconos: At 1-9.  
 B) A Igreja do século vinte é muito mais avançada e complexa devido à necessidade: 
  1 - A ênfase deles era expandir a mensagem em primeiro lugar 
  2 - Os anciãos de Israel serviram como os primeiros líderes da Igreja 
 C) O livro de Atos é um esquema mestre dos princípios de governo e ministério 
 D) O governo da Igreja era uma associação espiritual entre os dons ministeriais 

 

II - Ofícios Estabelecidos Pela Igreja Primitiva: 
 A) Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive 
     BISPOS e DIÁCONOS, que vivem em Filipos: Fl 1:1 
  1 - O titulo de ancião correspondia à posição de bispo para as Igrejas dos judeus:  

2 - A palavra presbíteros era mais bem entendida por gentios: At 14:23 
  3 - Qualificação: o bispo / presbítero tem habilidade de ensinar:  1 Tm 3:2 
  4 - A  escolha eram feitas pelos apóstolos e operavam os dons ministeriais: 
 B) A posição do diácono é para serviço:  
  1 - Escolhido pela Igreja e aprovado pelos apóstolos: At 6:2-6 
  2 - Não neófitos, mas provados por meio de dificuldades vencidos: 1 Tm 3:10 
 C) Definição de termos: 
  1 - PRESBÍTERO - ancião: uma pessoa de mais idade: 

a - Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, 
sensatos, sadios na fé, no amor e na constância:  Tt 2:2 

   b - Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho:  Hb 11:2 
   c - Lideres dos judeus: Sublevaram ao povo, aos anciãos At 6:12 
   d - Refere-se a Jairo assim: um dos principais da sinagoga: Mc 5:22 

e - Lideres da Igreja local: Merecedores de dobrados honorários os 
Presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam 
na Palavra e no ensino: 1 Tm 5:17 

   f - Por esta causa te deixei em Creta; constituísses presbíteros: Tt 1:5 
  2 - PRESBITERION: Uma assembléia de anciões reunidos: 

a - Não te faças negligente com o dom que há em ti pela imposição das mãos 
dos presbíteros:  1 Tm 4:14 

   b - De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da Igreja:  At 20:17 
  3 - SUMPRESBITEROS: Um presbítero em comum com outros: 

a - Rogo, pois aos presbíteros - presbiterion / reunião de presbíteros - que há 
entre vós, eu, presbítero como eles e testemunha:  1 Pd 5:1 

   

 

 
 

 

 



DONS MINISTERIAIS 
“OS PRESBÍTEROS” 

LIÇÃO DOIS (continuação) 

 

II - Ofícios Estabelecidos Pela Igreja Primitiva: 
 C) Definição de termos: 
  4 - ESPISKOPOS: Um superintendente ou guia acima dos outros presbíteros: 
   a - Traduzido sempre como BISPO: 
   b - O Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes: At 20:28 
   c - A todos os santos inclusive bispos e diáconos:  Fl 1:1 
   d - É necessário, portanto que o bispo seja irrepreensível: 1 Tm 3:2 
   e - Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível : Tt 1:7 
   f - Agora convertestes ao Pastor e Bispo das vossas almas: 1 Pd 2:25 
  5 - EPISKOPE: refere-se ao oficio do bispo ou superintendente: 
   a - Tome outro o seu encargo episkope: At 1:20b 
   b - Fiel é a Palavra: Se alguém aspira ao episcopado: 1 Tm 3:1 
   c - Pastoreei - episkopeo - plural, o rebanho de Deus: 1 Pd 5:2 
 

III - Presbíteros Na Igreja Local: 
 A) Apontados pelos apóstolos e anciãos em cada Igreja:  At 14:23; Tt 1:4, 5 
 B) Todos os que movem nos dons ministeriais são anciãos: 1 Pd 5:1; 3 Jo vs1 
  1 - Neófitos na fé não se qualificam: 1 Tm 5:22 
  2 - O tempo é necessário e essencial para ser experimentado: 1 Tm 3:6 
  3 - Condenação do diabo é orgulho e exaltação de si; servir a Deus só: 
 C) Os presbíteros eram pastores, mesmo não sendo chamado pastorear:  At 20:28 
 D) Ajudar a tomar decisões: At 15:2, 6,22; 16:4 
 E) Enviados das Igreja:  At 11:30 
 F) Administrar na Igreja local e alimentar o rebanho de Deus: 1 Tm 5:17; 1 Pd 5:1-3 
 G) Um só é apontado para governar; CABEÇA: Moisés governou os filhos de Israel: 
  1 - Qualquer organismo ou associação terá confusão com mais de uma cabeça: 
  2 - Um presbítero designado para ser pastor do rebanho de Deus: 
  3 - ANGELOS no livro de Apocalipse:  Ap 2:1 
  4 - FIEL COMPANHEIRO DE JUGO em Filipenses: Fl 4:3 
  5 - Tiago era o presbítero principal em Jerusalém:  At 15:6, 13,19 
   a - Todos participaram, mas Tiago fez a decisão final   
   b - Todos os presbíteros envolvidos em eleger homens: At 15:22, 23 
 

1V - Qualificações de Presbíteros ou Bispos: 1 Tm 3:1-7; Tt 1:6-9 

A) Na Vida Pessoal; Irrepreensível, temperante, não radical ou que decida rápido     
demais, domínio próprio. Amigo do bem, reto, sóbrio, andando em justiça: 
 1 - Não dado ao vinho: 
 2 - Não violento; colérico: 
 3 - Inimigo de contendas: 

 
 
 



 

 

DONS MINISTERIAIS 
“OS PRESBÍTEROS” 

LIÇÃO DOIS (continuação) 
 

IV - Qualificações de Presbíteros ou Bispos: 1 Tm 3:1-7; Tt 1:6-9 
  4 - Não avarento; cobiçoso de torpe ganância: 
  5 - Não arrogante: 
  6 - Não irascível: 
  7 - Sem dissolução: 
  8 - Não insubordinado: 
 B) Vida Familiar 
  1 - Marido de uma só esposa: 
  2 - Hospitaleiro: 
  3 - Governe bem a sua própria casa: 
  4 - Filhos sob disciplina com todo respeito: 
 C) Vida Espiritual: 
  1 - Apto para ensinar: 
  2 - Não seja neófito: 
  3 - Tenha bom testemunho dos de fora: 
  4 - Justo: 
  5 - Piedoso: 
  6 - Apegado à Palavra, fiel: 
 

V - Ministério Dos Presbíteros: 
 A) Guiar ou governar; literalmente assiste a alma das ovelhas:  Hb 13:7 
 B) Ensinar a Palavra, ser fiel na doutrina sã:  1 Tm 2:2 
 C) Pastorear as ovelhas: At 20:28; 1 Pd 5:2 
 

VI - Títulos Dos Homens: 
 A) O próprio Jesus foi chamado pelo primeiro nome - JESUS:  Mt 1:21 
 B) A Palavra condena títulos para honrar homens: 
  1 - Os fariseus - Mt 26:6-12 
 C) Jesus chamou-nos irmãos, porém, nós O chamamos SENHOR! 
  1 - Ir para meus irmãos e dizer:  Jo 20:17 
  2 - Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos:  Hb 2:11,12 
 D) Paulo chamou-se pelo nome, não por título: 
 E) Pedro  e Ananias referem-se a Paulo como IRMÃO:  2 Pd 3:15; At 9:17 
 F) Respeitar o ofício e a unção que Deus colocou sobre determinados homens: Sl 105:15 
 
 
 
 



DONS MINISTERIAIS 
“ELE CONCEDEU UNS PARA APÓSTOLOS” 

LIÇÃO TRÊS 

 

I - Ordem De Organização Na Igreja Primitiva: 
 A) Apóstolo: Um enviado, especialmente com uma missão e fiel ao chamado: Jo 20:21 
  1 - O apóstolo é um comissionado e enviado pelo Espírito: At 13:1, 2 
  2 - Habilidade de começar Igrejas e colocar o fundamento de Cristo: 1 Cor 3:14 
 B) Inclui vários aspectos de todos os outros ministérios como fundamento: Ef 2:20 
  1 - Por isso tem habilidade de estabelecer Igrejas, evangelizar, profetizar mais 
  2 - Habilidade de supervisionar, pastorear e administrar as Igrejas: 
 C) O apostolado foi ocupado pelo próprio Jesus no ministério:  Hb 3:1 
 D) O apóstolo sempre encabeça a lista do ministério quíntuplo: 1 Co 12:28; Ef 4:11 
 E) Ordem não representa importância ou hierarquia dos ofícios do ministério: 
 F) Muito provavelmente Paulo fez a lista na ordem em que Deus os estabeleceu: 
  1 - O primeiro ministério era o de apóstolo para estabelecer o fundamento original: 
  2 - O segundo era do profeta para estabelecer a Igreja logo no início: 
  3 - Não que estes ofícios sejam para governar na Igreja local de hoje: 
   a - Governo é mencionado e listado completamente diferente: 1 Co 12:28 
   b - Os ofícios não acompanham a mesma ordem:  Ef 4:11; 1 Cor 12:28 

 

II - Credenciais De Um Apóstolo: 
 A) Os dons ministeriais vão ser reconhecidos e recebidos por outros:  
 B) Para o qual foi designado pregador, apóstolo e mestre: 2 Tm 1:11; 1 Tm 2:7 
  1 - Note bem, Paulo foi designado primeiro pregador não apóstolo: 
  2 - Sendo fiel no pouco, Deus concede mais: 

B) Sinais, prodígios e poderes miraculosos:  2 Co 12:12; Rm 15:19; At 2:43; 5:12 
C)  Possivelmente o fato de ter visto Jesus em pessoa ou em visão:  1 Cor 9:1 
D) Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? 

Acaso, não sois fruto do meu trabalho no Senhor? – testemunho ocular: 1 Cor 9:1 
 E) Abundante fruto no Evangelho: 1 Cor 9:1, 2 
  1 - Habilidade de começar e governar Igrejas: 
  2 - Não domínio sobre outros,  mas mansidão e amor: 2 Co 10:1;  1 Ts 2:6-12 
 3 - Paulo exerceu autoridade sobre as Igrejas que ele começou somente:  Gl 2:1 
  4 - Paulo ficava nas cidades por seis meses até três anos: Atos 13-21 
 F) Pai na fé e  pai de amor; exemplo: 1 Co 4:15; 4:14-17; 11:1; 2 Co 6:3-10 
 G) Profunda e até extraordinária experiência com o Senhor – muito além do normal: 
  1 - Em 17 anos, Paulo só teve contato com os apóstolos por 15 dias: Gl 1:18-24 
  2 - Paulo recebeu toda revelação diretamente do Senhor: Gl 1:11, 12; Ef 3:5 
  3 - Aprendeu sobre a ceia por revelação e ensinou a outros: 1 Cor 11:23 
  4 - A experiência permite que o apóstolo fale com convicção e poder:  
        At 4:29; 2 Co 10:8-12; Lc 22:24-27 
  5 - O apóstolo traz estabilidade e proteção onde é reconhecido: At 15 
  6 - O apóstolo traz correção bíblica às Igrejas: 1 Cor 1:10-31; 3:1-11 
  7 - Característica de humildade de Cristo:  2 Co 1:24; 1 Pd 5:2 
 



DONS MINISTERIAIS 
“ELE CONCEDEU UNS PARA APÓSTOLOS” 

LIÇÃO TRÊS (continuação) 

 

III - Caraterísticas do Apóstolo: 
 A) Apóstolos reconhecem a si mesmos como servos de Jesus Cristo: Lc 22:24-27 
  1 - Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo:   Rm 1:1 
  2 - Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos:  Fl 1:1 
  3 - Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo:  Tg 1:1 
  4 - Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo:  2 Pd 1:1 
  5 - Judas, servo de Jesus Cristo: Jd vs 1:1 
  6 - Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu aos seus servos: Ap 1:1 
 B) Autoridade Apostólica: 
  1 - Homem  também em baixo de autoridade:  Mt 8:9, 10 
  2 - Autoridade correta / não abusa autoridade ou poder: 2 Co 1:24 
 C) Propósito da autoridade apostólica: 

1 - Para governar as Igrejas locais com a necessária disciplina, contabilidade, 
estabilidade e proteção doutrina falsa / mestres falsos: 1 Co 4:14; 5:1-5 

  2 - Responsabilidade financeira para a Igreja local: 1 Co 16:1-4 
 D) Ministério apostólico traz arrependimento, libertação e compromisso: At 19:17-20 
 E) Estabilidade para a Igreja: Ef 4:14; Cl 2:6, 7 
 F) Supervisão das Igrejas iniciadas por ele e onde seu ministério é aceito: Hb 13:17 
 

IV - Ministério Do Apóstolo: 
 A) Na Igreja primitiva os apóstolos e profetas trabalharam juntos com as Igrejas: 
 B) Apóstolos e profetas são usados para confirmar os anciãos: At 13:2; 1 Tm 1:18. 
 C) Dons do Espírito Santo são dados com imposição de mãos: 1 Tm 4:14; Rm 1:11 
 D) Estabelecer Igrejas e estabelecer fundamentos: 1 Co 3:9-15; Rm 15:20; Ef 2:20 
 E) Estabelecer escolas para treinar obreiros e enviar outros: At 19:9-11; 2 Tm 1:6 
 F) Apontar presbíteros na Igreja local:  At 14:23 
 G) Designar diáconos; no inicio da obra:  At 6:1-6 
 H) Trabalhar com a liderança das Igrejas para desenvolver estratégias de ministério: 
  I) Ajudar a escolher e treinar anciãos na  preparação da obra:  2 Tm 2:2; Hb 5:13, 14 
 J) Corrigir doutrina e resolver conflitos: 1 Co 1:10-17; 3:1-3; At 5:3 
 

V - Exemplos De Apóstolos No Novo Testamento: 
 A) Jesus, o apóstolo principal: 

E) Os doze apóstolos do Cordeiro que andaram com Cristo e testificaram do Seu     
ministério, morte, ressurreição e ascensão: At 1:15-22 

 C) Apóstolos do Novo Testamento:    4 - Silvano; Silas: 1 Ts 1:1; 2:6 
  1 - Barnabé e Paulo: At 14:14    5 - Apolo: 1 Co 4:4-9 
  2 - Tiago, irmão do Senhor: Gl 1:19   6 - Epafrodito: Fl 2:25. 
  3 - Andrônico e Junias: Rm 16:7     7 - Tito: 2 Co 8:23 
 



DONS MINISTERIAIS 
“ELE CONCEDEU UNS PARA APÓSTOLOS” 

REVISÃO LIÇÃO QUATRO 

 

I - Revisão Sobre O Ministério Apostólico: 
 A) Todos, no ministério quíntuplo, precisam de chamado de Deus para os qualificar:  
 B) Existem dois extremos no corpo de Cristo: 

1 - Primeiro: não é mais necessário passar pelo que os profetas e apóstolos 
     passaram os  fundamentos da Igreja já estão feitos e as escrituras dadas 

  2 - Segundo: todos os ministérios existem e os apóstolos governam as Igrejas: 
 C) Os apóstolos são colocados por Jesus e estabelecidos por Deus para: Ef 4:11, 12. 
  1 - O aperfeiçoamento dos santos 
  2 - Para o trabalho, isto é para os santos fazerem o trabalho do ministério 
  3 - Para a edificação; atingir maturidade espiritual, do corpo de Cristo: 
  4 - A Igreja precisa de pessoas aptas espiritualmente, não apenas de estudiosos 
   a - Essas pessoas vão ter o chamado do Senhor: 
   b - Eles também vão ter a preparação e equipamento do Espírito: 
 D) A Igreja vai sempre precisar dos cinco dons ministeriais aqui na terra: 
 E) Há uma unção distinta acompanhando cada ministério, sendo o mesmo Espírito: 
 F) Nenhum leigo pode assumir, por vontade própria, qualquer um destes ministérios: 
  1 - Exige um chamado divino, ou seja, não por homens 
  2 - O chamado de Deus não vem por profecia, porém diretamente de Deus 
  3 - Apóstolos não chamam e separam outros ministros de forma nenhuma 
  4 - Apóstolo é um relacionamento espiritual e voluntário entre as Igrejas e o dom 
  5 - É perigosíssimo entrar em qualquer ofício sem ser chamado: 
  6 - Ao mesmo tempo, as Igrejas envolvidas vão reconhecer o chamado apostólico 
 G) Os meios do chamado são diversos, o importante é obediência ao chamado: 
 

II - Quatro Classes De Apóstolos: 
A) Jesus como o Apóstolo da nossa confissão e ungido sem medida: Hb 3:1; Jo 3:34 
B) Não tem nem vai ter outro assim; Jesus era uma classe única; 
C) Apóstolos do Cordeiro que eram testemunhas oculares da vida, morte, ressurreição     

e ascensão de Jesus: At 1:15-22; 
  1 - Não haverá mais apóstolos dessa categoria - da fundação: Ap 21:14 
   a - No Velho Testamento profetas eram usados para escrever a Bíblia 
   b - No Novo Testamento eram os apóstolos usados para escrever 
  2 - Uns tentando entrar falsamente foram provados em Éfeso:  Ap 2:2 
  3 - Primeiramente ministros são simples ministros do Evangelho / pregue Cristo: 
 D) Apóstolos de Fundação: 
  1 - Deus estabeleceu e ungiu para lançar fundamento e doutrina do N.T. 
  2 - O Evangelho da Nova Aliança foi revelado diretamente para eles:  Ef  3:4,5 
 
 

  



DONS MINISTERIAIS 
“ELE CONCEDEU UNS PARA APÓSTOLOS” 

REVISÃO LIÇÃO QUATRO (continuação) 
 

II - Quatro Classes De Apóstolos: 
 C) Apóstolos de Fundação: 
  3 - O alicerce já foi colocado, agora nós construímos sobre ele: 1 Co 3:10; Ef 2:20 
   a - Não há mais inspiração para escrituras adicionais / inspiração concluida 
   b - É proibido acrescentar mais alguma coisa:  Gl 1:8; Ap 22: 18,19 

4 - Ninguém hoje está entre os primeiros três níveis de apóstolos, ou seja, não 
existem apóstolos do Cordeiro nem apóstolos de fundação hoje em dia: 

  5 - Também não existem profetas de fundação no corpo de Cristo hoje:  Ef 2:20  
 D) Apóstolos Não Fundacionais: 
  1 - Esta classe de apóstolo ainda atua no corpo de Cristo hoje em dia: 

2 - Entenda bem, estes  tem uma unção, função e autoridade menor do que     
os apóstolos do Cordeiro ou da Fundação: 

  3 - Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas; e, pelo 
       outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades:  Fl 2:25 
   a - Epafrodito não estabeleceu Igrejas ou escreveu escrituras 
   b - Provavelmente era um enviado comissionado da Igreja de Filipos 
  4 - Apóstolos nesta classe tem uma mensagem ou linha de ensino para a Igreja: 
        Eles são chamados por Deus, ungidos e enviados para RESTAURAÇÃO: 
   a - Kenneth E. Hagin e Smith Wigglesworth por ex: para ensinar fé: 
   b - Oral Roberts para ensinar / demonstrar cura: 
   c - David Yongi Cho e Larry Lea para ensinar oração: 
   d - Outros restaurando o ofício de profeta na Igreja: 
  5 - Missionários comissionados por Deus estão nesta classe: 
   a - Habilidade de evangelizar: 
   b - Habilidade de estabelecer Igrejas: 
   c - Habilidade de ensinar e firmar convertidos: 
   d - Habilidade extraordinária na área de administração ou organização 
 

III - Erros Sobre Ofício Apostólico Não Fundacional: 
 A) Onde o verdadeiro existe, satanás vai tentar trazer confusão 
 B) Alguns ensinam que cada Igreja local precisa dos cinco dons ministeriais 
  1 - O erro está em ensinar que se não tem apóstolos são rebeldes e rejeitadas 
  2 - Que Igrejas sem apóstolos não são legítimas aos olhos de Deus 
 C) Ensinam que o apóstolo é, de fato, um dom acima dos outros dons 
 D) Que os apóstolos e profetas são ainda para estabelecer verdadeira doutrina 
 E) Se não tem apóstolos corretos sobre você, então a Igreja não tem fundamento 
 F) A lista dos dons em 1 Co 12:28 e Ef 4:11 não têm uma ordem de governo 
  1 - Assim o evangelista estaria acima do pastor: 
  2 - Também desta forma socorros e mestre estariam acima do ministério do pastor: 
 
 



DONS MINISTERIAIS 
“ELE CONCEDEU UNS PARA PROFETAS” 

LIÇÃO CINCO 

 

I - Profetas São Porta Vozes de Deus: 
 A) Deus está restaurando o ofício do profeta para a Igreja:  At 3:21 
 B) Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão:  Mt 10:41 
 C) O sacerdote fala da parte do homem para Deus; somos sacerdócio real:  1 Pd 2:9 
 D) Profetas falam por Deus aos homens como Arão falou por Moisés:  Ex 4: 15,16 
  1 - Dá direção geral e específica ao corpo de Cristo e individualmente 
  2 - Confirmam direção, chamados, e separação 
  3 - Dão profundo entendimento e interpretação das escrituras 
  4 - Dons de revelação; a palavra de sabedoria, conhecimento e discernimento 
       de espíritos estão em operação regularmente, porém, nunca constantemente 
  5 - Usado para repreender, julgar, corrigir, alterar, e revelar eventos futuros 
  6 - Profetas operam em maior unção no dom de profecia; com mais exatidão 
 E) PROPHETEUO – grego - vem de duas palavras que indicam a natureza de profecia 
  1 - Raba: 400 vezes no V:T: quer dizer falar ou pronunciar como uma fonte 
  2 - Nataf quer dizer: deixar cair e indica a origem divina da profecia 
 F) FALANDO DE: indica algo que ainda há de acontecer 

1 - Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais,  
pelos profetas:  Hb 1:1 

  2 - Mas, quando vier isto, e aí vem, saberão que houve um profeta:  Ez 33:33 
 

II - História Dos Profetas: 
 A) Desde o dia; até hoje, enviei-vos todos os meus servos: Jr 7:25 
 B) Moisés é considerado o padrão profético: Dt 34:10 
 C) Profetas têm revelação e visões:  Nm 12:6 
 D) A Palavra de Deus está na boca deles: Dt 18:15-22 
  1 - Falar presunçosamente merecia a pena de morte / hoje misericórdia reina 
  2 - Quem ouvia era para escutar:  
 E) Samuel e a escola dos profetas; o  ministério do profeta amadureceu:  At 3:23-26 
  1 - Aparentemente havia quatro escolas de Remá: 1 Sm 19:18-23; Betel: 2 Rs 2:3a;
       Jericó:2 Rs 2:5; Gilgal: 2 Rs 4:38 
 

III - Designações Dos Profetas: 
 A) Homem de Deus: 1 Sm 9:6 
 B) Vidente: 1 Sm 9:9; 2 Sm 24:11 
 C) Guias: Is 43:27 
 D) Mensageiro: Ml 3:1 
 E) Profeta: Mt 10:41 
 
 
 



DONS MINISTERIAIS 
“ELE CONCEDEU UNS PARA PROFETAS” 

LIÇÃO CINCO (continuação) 

 

IV - Tipos De Profecia: 
 A) O testemunho de Jesus é o espírito de profecia:  Ap 19:10b 
 B) O espírito de profecia é o manto de profética unção dado pelo Espírito:  Hb 2:4 
 C) O dom de profecia pode operar na vida de qualquer cristão; o leigo: 
  1 - Quando o leigo opera no dom de profecia não contém eventos futuros 
  2 - O dom simples de profecia é  edificação, exortação e conforto: 1 Co 14:3 
  3 - Todos podem operar neste nível de profecia [sendo leigo]:  1 Co 12:29b 
 D) Escritura dada mediante profecia:  2 Tm 3:16; 2 Pd 1:20, 21; Ap 22: 18,19 
  1 - Esta forma de profecia não existe mais porque temos a Bíblia completa: 
  2 - Agora toda profecia dada é julgada conforme as escrituras: 1 Co 14:19 
 E) Jesus deu o dom de profeta para a Igreja com propósito trazer a maturidade: Ef 4:11 

 

V - Jesus no Ministério De Profeta: 
 A) Profetizado por Moisés: Dt 18:15; At 3:22 
 B) Jesus chamou a si mesmo profeta: Lc 4:24; Mc 6:4; Jo 12:49; 17:8 
 C) Israel reconheceu-o como profeta: Jo 6:14; 9:17; Hb 1; 1,2 

 

VI - Profetas No Novo Testamento: 
 A) João Batista: Mt 3:3 
 B) Ágabo: At 11:27-30; 21:10,11 
 C) Seis profetas na Igreja em Antioquia: At 13:1 
 D) Judas e Silas: At 15:32. 
 E) Ana: Lc 2: 36,38 
 F) Profecia de Joel: Jl 2:28; At 2:16-18 
 G) Filhas de Filipe: At 21: 8,9 

 

VII - Qualificações Do Profeta Na Igreja Hoje: 
A) Não existem leigos no ofício de profeta, ou seja, a pessoa que Deus chamou para    

qualquer um do ministério quíntuplo está no ministério tempo integral: 
 B) Estas pessoas qualificam-se pelas exigências das escrituras: 1 Tm 3:1-7; Ti 1:6-9 
  1 - Profetas ocupam um ofício do ministério de tempo integral / pregador/mestre 
   a - Excelência de fidelidade com a Palavra o qualifica para mais:  Mt 9:35 
   b - Profetas têm profundo entendimento e aplicação das escrituras: 
  2 - Profetas não têm ministério em casa, afastados da Igreja local: 1 Co 12:27 
  3 - Profetas que operam em casa estão influenciados por espíritos familiares: 
 C) Pela obediência e diligência ao chamado foi separado pelos homens: At 13: 2,3 
 D) Os profetas tomam tempo especial para ouvir de Deus em oração: Sl 46:10; Sl 91:1, 2 
 E) Profetas têm bom testemunho  dentro e fora da Igreja local: 1 Tm 3:8-11 
 F) Profetas são humildes e totalmente submissos ao pastor da Igreja local 
 G) Profetas operam nos dons de revelação; a palavra de sabedoria, a palavra de  
              conhecimento e discernimento de espíritos: 1 Cor 12:8 



DONS MINISTERIAIS 
“ELE CONCEDEU UNS PARA PROFETAS” 

REVISÃO LIÇÃO SEIS 

 

I - Diferença Do Ministério Profético Nos Dois Testamentos: 
 A) No Antigo Testamento ninguém experimentou o novo nascimento 
  1 - O espírito do homem não era recriado; comunhão limitada às ofertas 
  2 - O profeta tinha o Espírito sobre ele e era usado para dar direção divina 
   a - O homem não tinha o Espírito habitando dentro dele 
   b - Israel buscava Deus para ouvir: assim diz o Senhor  
  3 - Mesmo os reis dependiam dos profetas: 2 Rs 3:11-14 
  4 - O profeta era o único usado para inspiração vocal, isto é pregação: 
   a - O rei não era ungido para pregar ou ministrar 
   b - O sacerdote era ungido para ensinar os preceitos da lei somente. 
   c - Agora não é mais o único, também não domina os outros ministros. 
 B) Porque o profeta não é mais o único ministério, todos eles recebem o mesmo Espírito. 
  1 - Escola dos profetas no V.T. porque Deus os usou: 1 Sm 19: 18,19. 
  2 - No N.T. todos os ministérios exigem a mesma preparação básica:  At 19:9. 
 C) Deus lidava com Israel, no V.T. de maneira diferente pela qual Ele lida com a Igreja 
       no N.T. Ele também usa o ofício do profeta de maneira diferente atualmente: 
  1 - Não entender este fato vai levar o cristão ao erro e ao engano 
  2 - No N.T.  todos  têm o Espírito habitando dentro dele para o guiar: Rm 8:14 
   a - Veja o contraste de Gideão que não tinha o Espírito: Jz 6:36-40 
   b - Agora o profeta não é usado para guiar, porém, para CONFIRMAR 
   c -  Errar em profecia não resulta em pena de morte; é só para confirmar. 
  3 - Agora Deus guia diretamente os Seus filhos pelo Espírito habitando dentro deles 
   a - Deus pode até guiar por circunstâncias quando está verdadeiramente  
                                 entregue a sua vontade; assim está sendo guiado subconscientemente 
   b - Todos os crentes têm acesso ao trono como reis e sacerdotes: 1 Pd 2:9 
 D) Medidas diferentes de unção: 
  1 - Jesus foi cheio sem medida:  Jo 3:34 
  2 - Distribuições / Deus deu testemunho através de manifestações: Hb 2:4 
   a - O equipamento divino concedido para operar no ofício do ministério  
   b - Uns profetas são mais ungidos para pregar, outros para ensinar 
   c - A medida pode  aumentar por diligência, fidelidade e consagração 
  3 - Dons ministeriais diversos e diversidade nos serviços:  1 Co 12: 4,5 
  4 - Medida de todo crente: 1 Jo 2: 20,27 
  5 - Rios de águas vivas:  Jo 7: 37,38; At 1:8 

 

II - Características Do Profeta: 
 A) Seu principal ministério é ENSINAR / PREGAR a Palavra: 1 Tm 2:7 
 B) Unção profética pode está acima do ensino falando por inspiração e revelação: 
 C) Ministram quase exclusivamente por inspiração e não mensagens preparadas: 
  1 - Preparação consiste mais em esperar no Senhor, em oração e meditação 
  2 - Profetas ministram segundo a proporção da fé:  Rm 12:6b 
 



DONS MINISTERIAIS 
“ELE CONCEDEU UNS PARA PROFETAS” 

REVISÃO LIÇÃO SEIS (continuação) 
 

II - Caraterísticas Do Profeta: 
 C)  Ministram quase exclusivamente por inspiração e não por mensagens preparadas 
  3 - Evangelistas também tocam nesta área 
  4 - Dar testemunho por inspiração também se aplica 
  5 - Habilidade de profetizar à vontade não existe por telefone: Hb 2:4 
 D) Música influi no ministério do profeta para facilitar o mover do Espírito:  2 Rs 3:15 
  1 - Depois do tempo de louvor e adoração a unção é ativada: Ap 1:10; 4:2 
  2 - Pensamentos súbitos que dominam os pensamentos naturais: Is 30:21 
 E) O profeta vê na dimensão do Espírito através do dom do discernimento de espíritos: 
  1 - Visões são manifestações do dom de discernimento de espíritos:  At 27: 23,24 
  2 - Dons de revelação são a palavra de sabedoria e palavra de conhecimento: 

F) As revelações do profeta no Novo Testamento não vão acrescentar nada na doutrina 
para a fundação da Igreja: Ou seja, não terá conflitos com a Palavra escrita!!! 

 

III - Ministério Do Profeta: 
A) Profetas recebem revelação e percepção na Palavra de Deus especialmente a 

respeito da Igreja ou de pessoas em relação à restauração da Igreja 
 B) Direção e propósito para o povo de Deus: Pv 29:18a 
 C) Avisa o que está na frente para preparar os fiéis e sinceros: At 11: 27,28 
  1 - Primeiro revelar o seu segredo aos servos, os profetas:  Am 3:7 
  2 - O Testemunho de Jesus é o espírito de profecia: Ap 19:10b 

D) Edificação / Como ser forte no Senhor, exortação como Ageu e Zacarias que 
continuamente exortavam o povo de Deus para edificar a cidade:  Es 5:1; 6:14 

  1 - Encorajar; grego: um chamado para andar mais perto Deus: 
2 - Confortar; grego: falar intimamente com outros através da revelação do                        

interesse de Deus de se envolver em todos os aspectos da vida:  
 E) Fundamentos de estabelecer as Igrejas nas doutrinas básicas com o apóstolo: Ef 2:20 
 F) Confirma chamados e dons ministeriais nas vidas dos irmãos da Igreja local:  At 14:23 
 G) Transmissão de dons mediante imposição de mãos: 2 Tm 4:14 
 H) Trabalha em equilíbrio com os outros ministros: 1 Co 14:29 

 

IV - Advertências Sobre O Ministério Profético - Equilíbrio: 
 A) Jesus disse para receber o ministério profético:  Mt 10:41 
 B) Moisés avisou para escutar / Não escutar pode custar caro:  Dt 18:19 
 C) Não desprezeis profecias; em Tessalônica havia excesso de profecias: 1 Ts 5:20 
 D) Falsos profetas: Jr 5: 30,31; 14:14; 23: 15,16 
  1 - Jesus avisou:  Mt 7:15; 24:11 
  2 - Julgada profecia; não é o ministério de condenação: 1 Cor 14:29; Rm 8:34 
                    3 - Não crer em qualquer voz / confia na testemunha interior: 1 Jo 2:20; 4:1; Rm 8:1 
                    4 - Mesmo com sinais e prodígios maravilhosos:  Mc 13:22 
 



DONS MINISTERIAIS 
ELE CONCEDEU UNS PARA PROFETAS 

REVISÃO LIÇÃO SEIS (continuação) 

 

IV - Advertências Sobre O Ministério Profético - Equilíbrio: 
E) Quando o homem força o mover do Espírito, contrário a vontade de Deus, pessoas 

freqüentemente entregam-se a espíritos enganadores por ignorância: 1 Tm 4:1 
  1 - Espíritos familiares; demônios familiarizados com fatos pessoais:  At 16:16 
   a - Dinheiro ou bens que possui e que absolutamente ninguém sabe 
   b - Falar fatos, por exemplo; seu nome, endereço, idade, problemas, etc 
   c - O adversário revela fatos para roubar e enganar, e desviar do caminho 
   d - O Espírito revela fatos que vão ministrar libertação, cura e paz. 
  2 - Espíritos adivinhadores, poderes ocultos, necromantes: Dt 18:10 
 F) O cristão que depende de tais profetas está, de fato, sendo guiado por demônios: 
  1 - O inimigo vem somente para matar, roubar e destruir 

2 - Pior, é que freqüentemente pessoais culpam Deus e se desviam do Evangelho 
por causa das dificuldades de consultarem profetas: Quando esses espíritos 
estão em operação você vai perceber inquietação no seu espírito, a glória não 
vai para Deus, porém, para o homem 

 H) Depender de profetas para ouvir de Deus indica que você é criança na fé:  Ef 4:14 
 

V - Profecia Fora Dos Limites Da Palavra De Deus: 
A) Há alguns ensinos de que profetas podem profetizar do seu espírito através do 

Espírito Santo quando quiserem, na mesma capacidade de falar em outras línguas 
  1 - Profecia simples é falar para edificação, exortação e conforto: 1 Co 14:3 
  2 - Falar pela unção e conforme a Palavra para encorajar pessoas 
  3 - Profecia simples pode ser a toda hora que tiver fé:  Rm 12:6; 1 Co 14:5 
  4 - Porém, falar das coisas que hão de vir, ou pelos dons do Espírito, NÃO! 
       Só operam quando o Senhor determina que operem: 
   a - O dom de profecia NÃO está ativado pela simples imposição de mãos
   b - Certos grupos ensinam que profetas andam no ofício 24 horas por dia 

B) Pessoas buscam o profeta para assuntos que devem ser determinados pela direção 
do Espírito que habita dentro de você: 1 Co 3:16; 6:19. 

1 - Ou supondes que em vão afirma a Escritura: É com ciúme que por nós anseia 
o Espírito, que ele fez habitar em nós?  Tg 4:5 

  2 - Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão: 
       Não terás outros deuses diante de mim:  Ex 20: 2,3 
 C) Profetas sabem somente o que o Espírito revela para eles - para ajudar ou proteger 
 D) Crentes perdem o sobrenatural porque estão buscando o espetacular: 
  1 - O sobrenatural é ser guiado pelo Espírito Santo que habita dentro de você 
  2 - O espetacular é sinais, maravilhas, prodígios, profecia pessoal / evita o  
                        espetacular - pessoas crentes que estão orientadas assim são vacilantes 

 
 

 



DONS MINISTERIAIS 
“ELE CONCEDEU UNS PARA PROFETAS” 

REVISÃO LIÇÃO SEIS (continuação) 

 

VI - Ministrando Na Carne Ou No Espírito: 
 A) Há sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo: 1 Co 14:10 
  1 - Há um espírito enganador que tenta imitar a voz do Espírito Santo: Jo 10: 4,5 
   a - Pedro depois de confessar que Jesus é o Cristo:  Mt 16:21-23 
   b - Tiago e João: Lc 9:54-56 
   c - Verdadeira profecia é por meio do Espírito Santo: Ap 19:10 
  2 - Ministros sem experiência às vezes têm dificuldade em distinguir: 1 Cor 2:13 
  3 - Se duvidar é melhor esperar no Senhor até que venha a certeza: Rm 14:23 
 B) Ministros que querem aparecer em vez de exaltar a Deus são enganados: 2 Rs 5:22-7 
  1 - Se pessoas começam a ministrar na carne estão no campo do diabo:  2 Co 4:4 
  2 - Em humildade Eliseu nem quis aparecer na frente de Naamã: 2 Rs 5:10 
 C) Jesus prometeu guiar-nos em toda a verdade: Jo 16:13 
  1 - Se ouvir algo na dimensão do espírito contrário à Palavra, ignore: 1 Jo 5:8 
  2 - Não siga vozes, siga a palavra profética mais que confirmada:  2 Pd 1:17-19 
 D) Dons de revelação em operação é o equivalente à palavra rhema de Deus:  Mt 4:4 
 E) Se o homem não misturar sua  própria fé com a fé de Deus, não recebe:  Hb 4:2 
  1 - A Palavra de Deus ensina mais sobre os dons de expressão vocal do que os 
        outros porque é o homem que fala, mas é o Espírito que inspira: * 1 Co 14 
  2 - O homem se rende ao Espírito Santo pela fé imperfeitamente:  Rm 12:6 
  3 - O crente - você - tem uma parte a desempenhar em colaboração com o Espírito 
  4 - Por causa da imperfeição no lado humano é necessário julgar: 1 Co 14:29 
 F) Todo ministério, seja profético ou não, precisa ser baseado na Palavra de Deus: 
 G) Qualquer um que profetiza doação de dinheiro para ele é falso profeta!!! 
  1 - Se fosse profeta em tempos passados então perderia a unção: * Jd vs 11 
  2 - Ser enlaçado pelo amor ao dinheiro ou fama fará a unção voar: 
  3 - Cobrar dinheiro para ser curado é errado / cura pertence a você:  Is 53:4 
 H)  Tome cuidado a quem você segue. A unção daquela pessoa é transferida a você: 
  1 - Qualquer espírito que não seja o Espírito Santo vai procurar influenciar você 
  2 - Alimentar-se continuamente de erros doutrinários influencia na sua vida 

 

VII - Predição Versus Proclamação: 
 A) Ofício do profeta: Velho Testamento - predição; Nova Aliança - proclamação 
  1 - O ministério principal do profeta é pregar / ensinar a Palavra sob a unção: 
 B) A maior parte do ministério do profeta agora não é ver as coisas futuras: 
  1 - João Batista era profeta/pregador, mas não operou no dom de sabedoria. 
  2 - Judas e Silas eram profetas, porém também não predisseram nada: At 15:32 
 C) O ministério do profeta opera tanto publicamente como privativamente: Jo 4:18 
 D) Dons de revelação são usados muitas vezes para advertir de perigo  
 
 

 

 



DONS MINISTERIAIS 
“ELE CONCEDEU UNS PARA EVANGELISTAS” 

LIÇÃO SETE 

 

I - O Que É Um Evangelista: 
 A) EVAGGELIZO, grego: O ato de anunciar as boas novas 
 B) A mensagem do evangelista é que Jesus salva, cura e liberta. 
 C) O ministério do evangelista dentro da Igreja é para: 
  1 - Realizar cruzadas para ativar os santos dentro das Igrejas 
  2 - Treinar crentes em novas estratégias e métodos de evangelismo pessoal 
  3 - Organizar equipes para alcançar o bairro e a cidade 
 D) O ministério do evangelista é o único que tem mais alcance fora da Igreja 

1 - Cruzadas usando todos os meios que existem: Televisão, rádio, jornais, livros, 
folhetos, filmes, pessoalmente 

  2 - Demonstra o mesmo na sua vida pessoal 
 E) O evangelista deseja falar com todos sobre as boas novas de salvação: 
  1 - Jesus : Lc 4:18   6 - Filipe: At 8:12, 35 
  2 - Anjos: Lc 1:19; 2:10   7 - Igreja primitiva: At 8: 4 
  3 - João Batista: Lc 3:18           8 - Pedro e João: At 8:25 
  4 - Os 12: Lc 9: 1,2   9 - Paulo: At 13:32 
  5 - Os 70: Lc 10: 1,2                    10 - A Igreja: Rm 10:15; Lc 10: 2. 

 

II - A Mensagem: At 8: 5, 12, 35, 40 
 A) EVAGGELION: a mensagem ou as boas novas em Jesus Cristo 
 B) E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a   
     todas as nações: Então virá o fim;  pelo título entende-se a substância: Mt 24: 14. 
  1 - O Evangelho da graça: At 20:24  5 - O Evangelho de paz: Rm 10:15 
  2 - O Evangelho do Seu Filho: Rm 1:9 6 - O Evangelho de salvação: Ef 1:13 
  3 - O Evangelho de poder: Rm 1:16  7 - O Evangelho eterno: Ap 14:6 
  4 - O Evangelho de Cristo: Rm 15:19; 1 Co 9:12; Gl 1:7; Fl 1:27; 1 Ts 3:2. 
 C) O evangelista soa a trombeta com sinal claro sobre a morte, ressurreição:  1 Co 14:8 
  1 - Timóteo, ministro de Deus  no evangelho de Cristo: 1 Ts 3:2 
  2 - Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava: At 8:12. 
 D) Exemplo do corredor olímpico que chegou dizendo: Eu esqueci a mensagem! 
 E) Qualquer mensagem além da obra de Cristo como nossa vitória não são boas novas: 

 

III - O Mensageiro Jesus Nosso Exemplo: 
A) EVAGGELISTES, grego: refere-se ao homem e significa um pregador ou 

mensageiro de boas novas: normalmente traduzido evangelista 
 B) Três lugares no Novo Testamento: Ef 4:11; At 21:8; 2 Tm 4:5 
 C) É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus: Lc 4:43 
 D) Jesus ministrou cidade para cidade: Mt 9:35; Lc 7:22; 8:1; 20:1 
 E) Pregar o ano aceitável ao Senhor; hoje é o dia / ano do jubileu: Lc 4:19 
 F) Promessa de perseguição, sofrimento, e prova para seguir com todo coração 
 
 



DONS MINISTERIAIS 
“ELE CONCEDEU UNS PARA EVANGELISTAS” 

LIÇÃO SETE (continuação) 

 

IV - Caraterísticas do Evangelista: Jesus E Filipe 
 A) Evangelizar os pobres: Lc 4:18 
 B) Proclamar libertação aos cativos, quebrantados: Lc 4:18 
 C) Restauração da vista aos cegos, doentes: Lc 4:18 
 D) Pôr em liberdade os oprimidos: Lc 4:18 
 E) O evangelista faz tudo que está em seu poder para proclamar a mensagem ao mundo 
 F) Filipe como padrão: 
  1 - Filipe entendeu as limitações, assim não tentava fazer tudo sozinho 
  2 - Trabalhou em conjunto com outros; Pedro e João 
  3 - Manteve comunicação com a Igreja de Jerusalém 
  4 - Convidou outros ministérios para facilitar o crescimento da Igreja 
  5 - Saiu com direção absoluta do Senhor: At 8:26 
  6 - Preparado para evangelismo pessoal tanto quanto de massa: At 8:26-40 
  7 - Pronto para ensinar novos convertidos: At 8: 34,35 
  8 - Conhecimento da Palavra de Deus especialmente sobre JESUS 
  9 - Batiza novos convertidos em Cristo Jesus: At 8:36-39 
         10 - Equilíbrio da Palavra e Espírito 
 G) D.L. Moody distribuiu tantos folhetos nas ruas de Chicago que o nomearam: louco: 
 H) William Booth pregou para as prostitutas e viciados: Um pregador foi para o túmulo de 
     Booth e chorou dizendo: faça de novo Senhor, faça de novo 
 

V - Os Métodos Da Igreja Primitiva:  
 A) Na sinagoga até os chutaram para fora: At 3:1; 4:1-3 

B) Na rua até os encarceraram: At 4:17,18 
 C) Cartas ou epístolas: Cl 4:16 
 D) Pessoa a pessoa: At 20:20 
 E) Casa a casa: At 2:46; 5:42    
 F) Em massa: At 8:5,6; 13:44 
 

VI - O Chamado Do Evangelista: 
 A) Exige um chamado definitivo de Deus para ocupar o ofício de evangelista 
 B) Exige que a Igreja local  onde pertence reconheça seu chamado 
 C) Exemplo de Filipe: At 6:1-6 
         1 - Filipe foi, primeiro, diácono               5 - Coração humilde de servo: 
     2 - Comprometido com a Igreja local em Jerusalém   6 - Aprendeu submissão 
     3 - Provou que era homem de caráter             7 - Reconhecido pela liderança: 
     4 - Homem de sabedoria:                8 - Conhecia perseguição: 
 
 
 
 
 



 

DONS MINISTERIAIS 
“ELE CONCEDEU UNS PARA EVANGELISTAS” 

LIÇÃO SETE (continuação) 
 

VI - O Chamado De Evangelista: 
 D) Se a Igreja vai fazer as obras, eles também precisam ser treinados:  2 Tm 2:2 
 E) Evangelistas mobilizam as Igrejas para fazerem as obras de Cristo:  Jo 14:12 
  1 - O ministério é para o corpo de Cristo:  Ef 4:11 
   a - Todo crente é para fazer a obra do ministério 
   b - Levar a mensagem:  Mc 16:15 
   c - Fazer as obras de Cristo: Ef 4:11-13 
  2 - O evangelista não é para fazer toda a evangelização, porém treina a outros 
 F) Trabalham de perto com os outros dons quíntuplos para implantar Igrejas:  At 9:31 
  1 - Filipe ministrou com Pedro e João para formar a Igreja em Samaria: 
   a - A Igreja tinha paz: 
   b - A Igreja era edificada:  
   c - A Igreja tinha temor do Senhor: 
   d - A Igreja era encorajada: 
   e - A Igreja crescia: 

 G) O EVANGELISTA É UNGIDO PARA MOVER A IGREJA PARA REAVIVAMENTO! 
 1 - A maior necessidade da Igreja é ser cheia do Espírito Santo e fogo 

  2 - O plano de Deus é para usar homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo 
 3 - O único plano que vai funcionar é o poder sobrenatural do Espírito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DONS MINISTERIAIS 
“A OBRA DE EVANGELISTA” 

LIÇÃO OITO 

 

I - Evangelismo Em Massa: 
 A) Ministério de Filipe é nosso exemplo: At 8:5-8 
  1 - Filipe obedeceu à comissão do Senhor; era uma só comissão: Mc 16:15-18 
  2 - Desobedeceu à tradição judaica para obedecer a Deus / foi aos gentios: At 1:8 
  3 - Marcos conta como os primeiros discípulos obedeceram a Jesus: Mc 16:20 
 B) O evangelismo milagroso continua a ser a única forma verdadeiramente efetiva: 
  1 - Em cada alma havia temor; e muitos prodígios e sinais eram feitos: At 2:43 
  2 - Muitas sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos:  At 5:12 
  3 - E tomando-o pela mão direita, o levantou: At 3:7 
   a - A vista disto, Pedro se dirigiu ao povo :  At 3:12 
   b - Resultado deste milagre era que quase 5:000 conversões: At 4:4 
  4 - Do ministério de Filipe em Samaria as multidões atendiam unânimes: At 8:6 
  5 - Do ministério de Paulo e a escola de Tirano toda Ásia ouviu:  At 19: 10,11 
  6 - A Igreja universal; o corpo de Cristo:  Mt 24:14 
 C) Princípio de multiplicação: 
  1 - Os 12: Lc 9:1    2 - Os 70:  Lc 10: 1,2 
  3 - Os 120: At 1:15   4 - Três mil pessoas: At 2:41 
  5 - Cinco mil homens: At 4:4 
 

II - Chamados Para Ser Santos: Sl 15 
 A) Servimos a um Deus santo: Ap 4:5 
 B) Pregamos o evangelho santo: Lc 1:72; 2 Pd 2:21; Jd vs 20 
  1 - Chamado de santo mandamento:  
  2 - Revela à humanidade como é a maior necessidade para se escapar do juízo: 
 C) Chamados para conformarmo-nos ao caráter de Deus: 2 Tm 1:9; Rm 8:29 
  1 - Santidade de alma (transparência de pensamentos, alvos, força de vontade) 
   a - Nenhum pecado deixado sem confessar / não precisa inventar coisas a 
                                 confessar ou aquilo que esteja já de baixo o sangue: 1 Jo 1:9 

b - Clemente de Alexandria disse: A riqueza é como uma cobra, inofensiva se 
souber como pegá-la: 

c - Raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos 
     sejam contaminados: Hb 12:15 

  2 - Santidade ao falar a verdade, palavra, relatórios sem exagerar: 
  3- Desejando a manifestação da glória de Deus; não fama / promoção: 
 D) SALMO 15: 
  1 - O que vive em integridade, e prática a justiça, e de coração fala a verdade:  
  2 - O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo; injúria:   
  3 - O que, a seus olhos tem por desprezível ao réprobo;  
  4 - Nem aceita suborno contra o inocente: 
  5 - Quem deste modo procede não será jamais abalado: 
 



DONS MINISTERIAIS 
“A OBRA DE EVANGELISTA” 

LIÇÃO OITO (continuação) 
 

III - Pregar No Poder Do Espírito: 
 A) Você é cheio do Espírito Santo? Ef 5:18-21 
  1 - Falando entre vós e para si mesmo e para outros a Palavra: 
  2 - Uma vida de louvor a Deus e dando  graças por todas as coisas: 
  3 - Glorifica o nome de Jesus: 
  4 - Submissão uns aos outros no temor de Cristo: 
   a - Maridos amando as esposas e esposas submetendo-se aos maridos: 
   b - Filhos vão honrar seus pais: 
 B) O fruto do Espírito evidenciado na vida cada vez mais: 
 C) Ser cheio do Espírito é ser cheio da vida de Cristo Jesus em paz e confiança: 
 D) Que quer dizer ser cheio do Espírito? 
  1 - Andar na luz como Ele está na luz: 1 Jo 1:1-5 
  2 - Ativar pela fé:  Rm 1:16; Hb 4:2 
  3 - Respirando o Espírito momento a momento: 
  4 - Resolver  não viver cinco segundo fora da vontade de Deus: 
 E) Confia os resultados a Deus: 
 

IV - Trabalha Em Oração:  Esdras 7  
 A) Esdras estudou a Palavra de Deus; O Espírito vai ensinar: Es 7: 6,10; 
 B) Esdras obedeceu; cumpriu o que ele estudou: Jo 14:21; 
 C) Esdras ensinou as escrituras não as opiniões dos homens: 
 D) Buscava Deus e confiante que Deus O Espírito estava com ele:  Es 7: 6,9; 

E) Dependência no poder de Deus; a viagem de 1:200 quilômetros para Jerusalém; era 
necessária antes que pude evangelizar: Es 7:7,8 

 F) Identificação com o povo:  Es 9:1-4 
  1 - Pronome pessoal 38 vezes:  Es 9:5-15 
  2 - Daniel 9:3-21 
 

V - Pregar Jesus Cristo: 
 A) Pregar que Ele é O Filho de Deus profetizado:  Is 9:6; Mt 1: 21; 
 B) Pregar que Ele era crucificado:  1 Cor 1:23; 
 C) Pregar que Ele é o poder de Deus e sabedoria:  1 Cor 1:24; 
 D) Pregar que Ele venceu a morte na ressurreição:  Rm 10:17; 1 Cor 15: 57; 
 E) Pregar que Ele é o ungido de Deus:  At 10:38; Hb 2:4; 1 Jo 3:8; 
 F) Pregar que Ele deu autoridade para a Igreja mediante o nome:  Mt 28: 18,19; 
 G) Pregar o poder da graça de viver em Cristo:  2  Cor  4:10; 

 

 
 

 


