
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Corrigida 9- 2010 

AUTOR: GERALD W. FOSTER 
Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação 1 Tim 4:9  

 



DONS DO ESPÍPIRITO SANTO 

 “INTRODUÇÃO” 
 

PROPÓSITO DO CURSO 

  1 - Para todo crente entender que Deus continua ser Deus milagroso 

  2 - Para ter a convicção que é Bíblica crer na manifestação do Espírito Santo 

  3 - Para saber que Deus é Deus do sobre natural e não emocional 

  4 - Para saber que existe uma diferencia entre o sobre natural e o espetacular 

  5 - Para lembra-se que Deus é Espírito e em tudo quanto Ele faz em espírito 

  6 - Para o aluno ter confiança no mover do Espírito, não temais somente crê 

  7 - Para o aluno lembrar que, em toda a Bíblia, o povo de Deus temia o mover do  
        Espírito e, por isto, temia aproximar O Deus vivo 

  8 - Para o aluno reconhecer que Ele se identifica como Deus do sobre natural;  
           O Eu Sou da sarça que queimava; Eu Sou quem abreu o Mar Vermelho; Eu Sou  
              que ressuscitou dentro os mortos 
  9 - Para o aluno reconhecer que os dons pertencem ao Espírito Santo  

        10 - Para o aluno reconhecer que existe necessidade de balanço entre os dons e o  
               fruto do Espírito na vida dos ministros de Deus  
  

OBJETIVOS DO CURSO 

  1 - Para o aluno ser zeloso para desejar os dons do Espírito em manifestação 

  2 - Para o aluno conhecer com mais exatidão o que são os dons do Espírito  

  3 - Para o aluno ter maior conhecimento da operação dos dons do Espírito 

  4 - Para o aluno aprender como melhor fluir com a operação dos dons 

  5 - Para o aluno exaltar a manifestação do Espírito de Cristo no meio da Igreja 

  6 - Para o aluno cooperar com a completa restauração da Igreja espiritual 

  7 - Para o aluno conhecer a profecia á respeito do conhecimento da glória de Deus 

  8 - Para o aluno preparar a vida espiritual para ser um vaso de honor ao mestre 

  9 - Para o aluno reconhecer diversidade de manifestações, diversidade de  
              operações e diversidade de administrações 
       10 - Para o aluno exaltar Deus Pai no rosto de Jesus em espírito e em verdade 

 



DONS DO ESPÍRITO SANTO 

"A PROMESSA DO PAI"  

LIÇÃO UM 

 

I - Jesus Veio Para Restaurar O Espírito Que Adão Perdeu: 
A) Adão era coroado com glória e honra: Sl 8:5 
B) Elohim tinha soprado nele o fôlego da vida; o principio de vida: Gn 2 

1 - Adão tornou á ser uma alma vivente: 1 Cor 15:45 
2 - Com O Espírito dentro, você torna ser um espírito vivificado: 1 Cor 15:45 

C) Jesus veio nos salvar para poder nos dar a promessa do Pai: Lc 24: 
D) Agora, em Cristo, temos o privilegio de ter O Espírito dentro e acima: Jo 14:17 
E) Não saia para coisa alguma sem este revestimento de poder: 
F) O dom gratuito é vida eterna; porém a promessa do Pai é revestimento: Rm 

6:23; At 2:39 
 

II - Profecias A Respeito Da Promessa Do Pai: 
A) Perdoarei os seus pecados . . . colocarei as minhas leis no interior: Jr 31:31-34 
B) Receber um novo espírito: Ez 36:26,27 
C) A benção de Abraão, a fim de receber o Espírito prometido: Gl 3:13,14 
D) O Espírito Santo habita em vós: 1 Cor 3:16; 6:19; 2 Cor 6:16 
E) Nós somos membros dos Seus membros: Ef 5:30 
F) Um só espírito no Senhor: 1 Cor 6:16 
G) Vinculado à cabeça mediante O Espírito: 1 Cor 12:13 

 

III - Receberei Poder Para Ser Testemunhas: 
A) O Consolador ensinará todas as cousas: Jo 14:26 
B) Dará testemunho de Mim: Jo 15:26 
C) Se eu não for, O Consolador não virá para vós e o enviarei: Jo 16:7 
D) Assim os filhos de Deus podem fazer maiores obras / em numero: Jo 14:12 
E) Exaltado pois . . . . derramou isto que vedes e ouvis: At 2:33; 2:1-4 
F) Sendo nova criação, agora cremos para O Espírito Santo vir acima: Ef 5:17 

 

V - O Mesmo Espírito Que Ressuscitou Jesus:  
A) Se Cristo está em vós . . . mas o espírito é vida: Rm 8:9,10 
B) Se habita em vós o  Espírito daquele que ressuscitou a Cristo Jesus 

1 - O mesmo Espírito que capacitou Jesus, também nos capacita: 
2 - A unção que estava acima de Jesus, nos unge  para a obra: Jo 14:12 

C) O poder da ressurreição é a operação do Espírito Santo acima de nós: Rm 8:11 
D) O poder da ressurreição por homem: Hb 6:3; Fl 3:10 
 
 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“O BATISMO DO ESPÍRITO” 

LIÇÃO DOIS 
 

I - Batizado Em Cristo: 
A) E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura: as coisas antigas já 
    passaram; eis que  se fizeram novas: 2 Cor 5:17 
B) Há um só batismo: é representativo de todos os batismos: Ef 4:5b 
 1 - Batizados em UM SÓ CORPO: 1 Cor 12:12 
 2 - Eu vos batizo com ÁGUA: Mt 3:11a;At 8:36 
 3 - Para ARREPENDIMENTO: batismo em águas: At 19:4 
 4 - Ele vos batizará com O ESPÍRITO SANTO: Mt 3:11b; At 1:8 
 5 - E com FOGO : Mt 3:11b; 1 Pd 1:7 
 6 - Tendo sido todos batizados, assim NA NUVEM: 1 Cor 10:2 
 7 - Assim como NO MAR: 1 Cor 10:2 
C) Recebendo Jesus como Senhor você torna-se nova criatura: 2 Cor 5:17 
 1 - Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo: Tt 3:5 
 2 - Fomos enxertados em Cristo pelo poder do Espírito Santo: Rm 11:17 
 3 - Batismo; imersão no corpo; Exemplo de um copo cheio de água 
D) Na conversão para Jesus somos batizados no Corpo de Cristo: 1 Cor 12:13 

1 - Quando nascer de novo, O Espírito  passa viver em vós: Jo 14:17 
2 - Quem tem Jesus Cristo como Senhor, tem também O Espírito dentro; 
      como um poço de água viva: Jo 4:10-14; Is 12:3 

 

II - O Revestimento De Poder: 
A) Revestimento de poder  era conhecido no V.T. não somente no N.T. Hb 8:6 
B) Jesus, como profeta antigo era ungido com poder 

1 - O Espírito do Senhor está sobre mim: Lc 4:18,19 
2 - O Espírito do Senhor estava acima de Moisés: Dt 18:15  
3 - O Espírito encheu Bezaleel: Ex 35:31 
4 - O Espírito veio sobre os setenta anciões: Nm 11:17, 25-29 
5 - O Espírito veio sobre Balaão: Nm 24:2 
6 - O Espírito apossará Saul: 1 Sm 10:6,10; 11:6 
7 - O Espírito apossou Davi: 1 Sm 16:13; 2 Sm 23:2 
8 - Peço- te que me toque por herança, porção dobrado do Espírito; Vendo 

pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte, em Jericó, 
disseram: O Espírito de Elias repousa sobre Eliseu: 2 Rs 2:9, 15 

  9 - O Espírito do Senhor de tal maneira se apossou; Sansão: Jz 14:6; 15:14 
                10 - Descerá sobre ti O Espírito Santo e o poder do Altíssimo / Maria: Lc 1:35 
 C) O Espírito dentro é para o caráter, O Espírito acima para poder e serviço 

 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“O BATISMO DO ESPÍRITO” 

LIÇÃO DOIS  (continuação) 
 

II - O Revestimento De Poder: 
D) Recebereis poder, ao descer sobre vós O Espírito Santo: At 1:8 

1 - Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar: At 2:4 
2 - Pedro e João . . .  oraram por eles para que recebessem O Espírito Santo;  
     porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles vs 21 Não tens 
     parte nem sorte neste ministério = logos / palavra: At 8:15-21 
3 - Falava estas coisas quando caiu O Espírito Santo sobre todos: At 10:44 
4 - Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles O Espírito Santo: At 19:6 

 

III - O Enchimento Vem Depois Salvação: 
A) No tabernáculo, a bacia de bronze, após o altar de bronze: Ex 38 
B) Todos foram para o altar, os sacerdotes tinham que ir à bacia: Lv 10:3 
C) Jesus nasceu Filho de Deus, porém, foi ao Rio Jordão: Lc 3:21 
D) Os discípulos creram em Jesus e a ressurreição - mas esperai: Lc 24:49 
E) Primeiro vem às águas como um poço, depois como rio: Jo 4:14; 7:38,39 
F) Os discípulos creram em Jesus e na ressurreição, tinham revelação, e foram 

continuamente no templo louvando a Deus: Lc 24:53; Jo 20:22; At 1:1-8 
G) Os convertidos em Samaria; receberam a Palavra, os apóstolos sabiam que 

tinham recebido a Palavra, não impuseram as mãos para salvação, mas sim 
para receber revestimento dO Espírito Santo: At 8:4-17; 1 Pd 1:23 

H) Na casa de Cornélio; quando eles ouviram, eles creram; vs 38, e caiu O Espírito 
Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e então falaram: At 10:24-48 

I) Os discípulos em Efesios; foram batizados no nome de Jesus, depois Paulo  
colocou as mãos e O Espírito Santo veio sobre eles: At 19:1-7 

 

IV - Resultado De Ser Cheio É O Espírito De Profecia: 
A) Em toda a Bíblia, tanto do V.T. como do N.T. quando foram cheios profetizaram 

1 - Então, O Senhor desceu na nuvem e lhe falou; e, tirando do Espírito que 
estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos; quando O    
Espírito repousou sobre eles, profetizaram: Nm 11:25-30 

2 - Eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro; O Espírito de Deus           
     e apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles: 1 Sm 10:10 
3 - Então, enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais . . . . . 

O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também 
eles profetizaram. . . enviou outros mensageiros, e também  estes 
profetizaram. . .   os quais também profetizaram: 1 Sm 19:20, 21 

 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“O BATISMO DO ESPÍRITO” 

LIÇÃO DOIS (continuação) 
 

IV - Resultado De Ser Cheio É O Espírito De Profecia: 
B) Línguas com interpretação é o equivalente de profecia: 1 Cor 14:2,3 
C) Falar em outras línguas é falar conforme O Espírito conceda que você fale: 

1 - Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras 
     línguas, segundo O Espírito lhes concedia que falassem: At 2:4 
2 - Também sobre os gentios foi derramado o Dom do Espírito Santo; pois 
      ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus: At 10:44, 45 
3 - E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles O Espírito Santo; e tanto  
     falavam em línguas como profetizavam: At 19:6 

      

V - Revestido Para Fazer As Maiores Obras: 
A) Jesus mesmo esperava para o revestimento de poder no Rio Jordão: Lc 3:21 

1 - Depois do batismo, Jesus começou a pregar: Lc 4:18 

2 - Depois do Rio Jordão Jesus converteu águas em vinho / 1  sinal: Jo 2:11 
3 - Depois o revestimento, Jesus ministrava libertação: Lc 4:19; Jo 4:54 

B) Jesus ordenou; Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai; permanecei, 
pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder: Lc 24:49 

C) Revestimento é a capacidade do alto, para fazer a vontade do Pai: At 3:6 
D) Maiores obras em número não em glória ou poder: At 8:5-8; 13:9-12; 14:7-11 

 

VI - Porta Do Sobre Natural: 
A) Com o revestimento de poder vem também as obras sobre naturais: At 2:4; 3:6 
B) Marcações muitos visíveis seguem aquele que crê e que não crê: Mc 16:17, 18 
C) Manifestações acompanham porque crê; crendo vem primeiro: Jo 11:40 
D) A presença do Espírito era universal para todo Israel ver: Ex 33:10; Nm 9:15 
E) Na nova aliança O Espírito tem a presença sobrenatural, porém não 

espetacular, ou seja, não visivelmente presente: At 2:39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“DEZ RAZÕES P/ FALAR EM LÍNGUAS” 

LIÇÃO TRÊS 
 

I - Manifestação Original De Ser Cheio Do Espírito: 
A) Sinal original do enchimento do Espírito Santo: At 2:4; 8:18a; 10:44-46; 19:6 
B) O Senhor, que não muda, deu o mesmo sinal desde tempos antigos: At 11:17 
C) O sinal é para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos O Senhor, 

nosso Deus, chamar: At 2:39 
D) O Senhor concedeu a mesma manifestação aos gentios para não terem 

duvidas, e está dando o mesmo sinal hoje, para não ter duvidas: At 10:4 

 

II - Um Meio De Edificação Espiritual: 
A) O que fala em outra língua a si mesmo se edifica: 1 Cor 14:3ª 
B) Amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo: Jd 20 
C) Edificar; recarregar, como bateria de carro esteja restabelecido  
D) Howard Carter; uma das maiores autoridades dos dons antes da II guerra, disse; 

“é um rio fluindo, que nunca deve secar, a qual enriquecerá sua vida espiritual” 
E) A Bíblia Amplificada; “meu espírito, mediante O Espírito Santo dentro, ore” 

 

III - Alerta Da Presença Do Espírito Santo, Que Habita Em Nós: 
A) Depois cheio originalmente, para falar em línguas estranhas ajuda conscientizar  
    o crente da presença continua da pessoa do Espírito dentro: Ef 5:18 
B) Para neutralizar o espírito de critica, raiva, ciúmes, ou fofocas, continue  falando 

em línguas diariamente para dar O Espírito o senhorio na vida: 2 Cor 3:7 
C) Falar em línguas ajuda o crente a concentra-se na paz de Deus: Is 28:11 

 

IV -  Para Orar A Perfeita Vontade De Deus: 
A) O Espírito, nos assiste em nossa fraqueza. . . mas O mesmo Espírito 

intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis: Rm 8:26 
1 - Gemidos inexprimíveis; “não articulado com palavras exatas” 
2 - Não na língua materna, no Brasil, a língua materna é português 

B) O Espírito Santo em você conhece tudo que precisa orar: Rm 8:27 
1 - Homens dizem; orar para abençoar o outro irmão 
2 - Senhor, prospera tal pessoa, porém, tal não está vivendo para Jesus 
3 - Pessoal orem; para que Deus salve meu marido; Jesus já pagou 
4 - Em fim, muitas vezes, oramos errado, não segundo a vontade de Deus 

C) O Espírito ajuda você orar para cada pessoa perfeitamente, seja o pobre ou o  
     presidente da republica; mesmo coisas além do nosso conhecimento: 1 Jo 5:14 
D) Oração de gemidos inexprimíveis vem de você, com todo oração, porém o 
     movido, ou seja inspirado, pelo O Espírito Santo: Rm 8:27 
E) O Espírito Santo não ora sem um vaso; você é aquele vaso: Is 59:16 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“DEZ RAZÕES P/ FALAR EM LÍNGUAS” 

LIÇÃO TRÊS (continuação) 
 

V - Edificando Á Si Mesmo Na Fé Santíssima: 
A) Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no 

Espírito Santo: Jd 20 
B) Orando em outras línguas é orando em Espírito; porque Se eu orar em outra 

língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, 
pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente: 1 Cor 14:14,15 

C) Falar em línguas é um exercício para sua fé; para crescer no Senhor: 2 Pd 3:18 
 

VI - Uma Forma De Consagração Do Mundo: 
A) Pode isolar-se do mal mediante oração em outras línguas: 1 Pd 3:15 
B) Seja onde for, pode falar em línguas para si; trabalho, escola etc: 1 Cor 14:28 

 

VII - Dar Graças A Deus Perfeitamente: 
A) Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado: 1 Cor 14:17 
B) Orando em línguas é A melhor forma de dar gratidão de coração 
C) Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia!: Sl 150:6 

 

VIII - Para Aprender Os Fatos De Redenção: 
A) Fé é; a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não  

vêem; os fatos aqui são os fatos de tudo que Jesus conseguiu para nós 
mediante Seu sangue; os bens já realizados: Hb 11:1; 9:11; Ef 1:3 

B) Apesar de serem reais e realizados, não aparece até serem revelados; O 
Espírito Santo toma o que é de Jesus para nós revelar: Jo 16:14, 15 

C) O Espírito Santo pode revelar para você os profundos fatos de fé, justiça, amor 
D) Ore para interpretação, O Espírito Santo está falando para você os fatos que 

a Palavra de Deus declara; ninguém fala tão bem de você como O Espírito 
 

IX - O Espírito Mostrará As Coisas Que Há De Vir: 
A) Quando vier, porém, O Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade . . .  
    e vos anunciará as coisas que hão de vir: Jo 16:13 
B) Orando em outras línguas sensibiliza o espírito recriado em Cristo Jesus para as 

cousas do Espírito; facilita para receber as impressões do Senhor em vida 

 

X - Entregando A Língua Para O Senhor Em Todas As Coisas: 
A) Treina o espírito humano para render ao Senhor: Tg 3:8 
B) Logo a paz vem para falar palavras de edificação: Ef 4:29 
 

 



DONS DO ESPÍRITO SANTO 

"ELE DEU DONS AOS HOMENS"  

LIÇÃO QUATRO 

 

I - Deus Do Sobre Natural: 
A) O Senhor sempre se revelou acima das limitações deste mundo: Jr 32:17 
B) O que é impossível para o homem é possível para Deus: Lc 1:37 
C) O Senhor se identifica como Criador do céu e da terra: Gn 1:1; S 148:5; Is 

40:26, 28; Ml 2:10; Ef 3:9; Cl 1:16; Rm 1:25; 1 Pd 4:19; Ap 4:11 
D) Jeová se identificou como Libertador do Seu povo com sinais milagrosos:  
     Dt 4:34;  7:19; Neh 9:10; Sl 78:43; Mc 16:17; Rm 15:19; Hb 2:4 
E) Deus é eterno, isto significa que para toda a eternidade Ele é o mesmo: Ml 3:6 
F) Depois que Jesus ressuscitou, Jesus logo manifestou o sobrenatural: Mc 16:12; 

Lc 24:31; Jo 20:26 
G) Jesus, O Filho de Deus, vai voltar em forma sobrenatural: At 1:11 
H) A Bíblia é cheia do sobrenatural de Gênesis até Apocalipse; se retirar esse 

elemento da Bíblia, teremos um livro completamente comum: 1 Pd 3:15 

 

II - Quem É O Espírito Santo: 
A) O Espírito Santo é a Pessoa da trindade que executa ação / e houve luz: Gn 1:3 
B) O Espírito Santo é a onipresença  de Deus; preenche existência: Sl 139:7,8 
C) O Espírito Santo é a pessoa que lida com o homem e vive em nós: 2 Cor 6:16 
  1 - A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do  
       Espíritos Santo estejam com todos vós: 2 Cor 13:13 
  2 - Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado 
        em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado: Rm 5:5 
D) O Espírito Santo é; O Espírito de Deus, O Espírito de Cristo, O Espírito da 
    graça, O Espírito de amor: Rm 8:9,10; 5:5 

 

III - Ele Que Ascendeu, Deu Dons Aos Homens: 
E) Os dons; merismos; eram dons ministeriais, porém os dons; charisma; operam 

através eles: Ef 4:8 
F) O derramamento do Espírito era resultado de Jesus sendo exaltado: At 2:33 
  1 - O derramar do Espírito Santo era profetizado para com sinais: Jl 2:28-32 
  2 - A glória de Deus será conhecida em nossos dias: Hab 2:4; 2 Cor 4:6; At  
              3:31; Ef 5:27; Hb 13:8; At 2:39 
G) As manifestações dos dons do Espírito glorificam Jesus = Senhor: 1 Cor 12:3 
H) Os dons operam uma explosão da presença do Espírito de Cristo; Em verdade, 

em verdade vos digo  que aquele que crê em mim: Jo 14:12 
I) Os dons manifestam variedade das unções para o corpo de Cristo: 1 Cor 12:12 
J) O poder sobrenatural de Deus é o que vai alcançar o mundo: Ef 5:26 

 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“A PORÇÃO DOBRADA” 

LIÇÃO CINCO 

 

I - Exemplo No V.T. Da Vida Cheia Do Espírito No N.T.: 2 Rs 2:9 
A) Eliseu serviu Elias nove anos como ministro de socorros: 1 Rs 19:19-21- 2 Rs 2 
B) Depois todos os anos Eliseu seguiu, ele aprendeu como ganhar o manto 

  1 - O manto representa a unção: o poder palpável do Espírito: I Rs 2:13,14 
  2 - Todos na Bíblia que foram ungidos, ganharam por obediência: Hb 5:8 
  3 - Eliseu em 2 Reis está ensinando a nós como receber a porção dobrada 

C) Elias, como Jesus, subiu para o céu, para enviar O Espírito à Igreja: At 2:33 
  1 - A Igreja já creu em Jesus e Sua ressurreição, o dom gratuito: Jo 20:22 
  2 - Foram ordenados esperar para a promessa do Pai: Lc 24:49 
  3 - Como o próprio Jesus precisava, e nós necessitamos: Lc 4:1; At 1:8; 2:1-4 

D) Eliseu vivia numa constâ 
E) Uma dimensão que Elias não conhecia: 2 Rs 19:13 
F) Eliseu tinha o dobro do número de milagres do que Elias 

 

II - Os Violentos Tomam A  Força: Mt 12:11; 2 Rs 2:1-11 
A) Eliseu representa aquela fé que obstáculos não vão poder negar: Mt 12:11  
B) Gilgal; retirar o opróbrio: Js 5:9 
  1 - Quando você nasceu de novo o opróbrio fora retirado da sua vida 
  2 - Recebeu nova vida em Cristo Jesus, e eis que tudo está novo 
  3 - Era o começo de Israel entrar na terra da promessa 
C) Betel: marcou onde Jacó deitou acima da pedra como travesseiro: Gn 28:10-18 
  1 - A pedra é Jesus como Senhor e Salvador, Cristo: 1 Cor 10:4 
  2 - Colocando a cabeça na pedra para dormir, significa meditação da Palavra 
  3 - Betel também significa: a casa do Senhor: 

a - Depois de salvo, o lugar aonde devemos ir é à Igreja onde Deus 
manda 

   b - O profeta foi para casa de Deus, não a casa dele para profetizar 
D) Jerico: vencendo velhas maldições ou obstáculos na vida:  
  1 - Egito correu atrás de Israel, se for possível, trazer devolta: Ex 14:9 
  2 - Vencendo velhos hábitos, mentiras, cobiças ou fraquezas  
  3 - As paredes de Jerico caíram com os altos louvores para Deus: Js 6 
E) Jordão: entrada milagrosa 

  1 - O Rio Jordão sempre era milagroso: Js 3;Mt 3 
  2 - Representa a entrando a porta de benção;  passar ou não entra 

F)  Gilgal, Betel, Jerico, e Jordão eram lugares para desistir: 2 Rs 2:2b; 3b, 4b, 5b, 7b 

 1 - Para o profeta Eliseu responder; tão certo como vive O Senhor e vive a tua  
     alma, não te deixarei ; foi preciso persistência durante nove anos 
 2 - Para os filhos dos profetas era; também eu sei calai-vos 
3 - O Rio Jordão, ele bateu as águas mais uma vez e ele passou: 2 Rs 2:14 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“A PORÇÃO DOBRADA” 
LIÇÃO CINCO (continuação) 

 

IV - Onde Estão Os Elias De Deus: 2 Rs 2:14 
A) Eliseu tinha que aprender não copiar milagres mas verdadeiramente crer neles 
B) O manto era a unção, porém, Eliseu tinha que ter persistência: Mt 12:11 
C) Abel-Meolá: a cidade de Eliseu, no hebraico significa: campina da dança 
D) A alegria da fé, expectativa e boa vontade foram com Eliseu no passar dos anos 

2 Cor 1:24 
E) Onde estão aqueles que vão com Deus sem desistir até que recebam dele: Mt 

11:12 

V - A Porção Dobrada E Os Dons Do Espírito: 
A) Eliseu tinha todos as manifestações do Espírito menos línguas e interpretação 
B) Elias partiu de Gilgal - novo nascimento - em companhia de Eliseu: 2 Rs 2:1b 
C) E, assim, desceram a Betel; a casa de Deus: 2 Rs 2:2b 
D) Os discípulos dos profetas que estavam em Jericó - cidade da Lua; adoração  
     idolatra, portanto maldição - se chegarem a Eliseu: 2 Rs 2:5 

 

VI - As Obras E Manifestações Do Espírito Na Vida De Eliseu: 
A) Milagres; Quando ele feriu as águas, elas se dividiram, e Eliseu passou: 2 Rs 

2:14 
B) Milagres; Ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lho 

trouxeram. Então, saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele; e disse:  
     Assim diz O Senhor: Tornei saudáveis estas águas; já não procederá daí morte  
     nem esterilidade: 2 Rs 2:21 
C) Palavra de Sabedoria / Milagres; Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o 

tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: Assim diz O 
Senhor: Fazei, neste vale, covas e covas. Porque assim diz O Senhor: Não 
sentireis vento, nem vereis chuva; todavia, este vale se encherá de tanta água, 
que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos 
olhos do Senhor; que também entregará Moabe nas vossas mãos: 2 Rs 3:15-18 

D) Milagres; Então, disse ele: Vai pede emprestadas vasilhas a todos os teus 
vizinhos; vasilhas vazias, não poucos. Então, entra, e fecha a porta sobre ti e  
sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas; põe à parte a 
que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, 
estes lhe chegavam as vasilhas, disse ela a um dos filhos; Chega-me, aqui, 
mais uma vasilha. Respondeu: Não há mais vasilha. Parou o azeite: 2 Rs 4:3-6 

E)  Profecia / Fé; Disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui a um ano, abraçarás   
um filho / Concebeu a mulher e deu à luz um filho: 2 Rs 4:16, 17 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“A PORÇÃO DOBRADA” 
LIÇÃO CINCO (continuação) 

 

VI - As Obras E Manifestações Do Espírito Na Vida De Eliseu: 
F) Milagres/ Fé; Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto  

sobre a cama. Então, entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor.  
Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, 
os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se 
estendeu sobre ele; e a carne do menino aqueceu: 2 Rs 4:32-34 

G) Milagres/ Fé; Depois, deram de comer aos homens. Enquanto comiam do  
cozinhado, exclamaram: Morte na panela, o homem de Deus! E não puderam 
comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de 
comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela: 2 Rs 4:40, 41 

H) Milagres/ Fé; Veio um homem de Baal-Salista e trouxe ao homem de Deus 
pães das primícias, vinte pães de cevada, e espigas verdes no seu alforje. Disse 
Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: Como hei de eu 
pôr isto diante de cem homens? Ele tornou a dizer: Dá-o ao povo, para que 
coma; porque assim diz O Senhor: Comerão, e sobejará. Então, lhos pôs diante; 
comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor: 2 Rs 4:442-44 

I) Milagres/ Cura; Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 
   sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo: 2 Rs 5:10 
J) Palavra de Conhecimento; Porém ele lhe disse: Porventura, não fui contigo  

em espírito quando aquele homem voltou do seu carro, a encontrar-te? Era isto  
ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e  
bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua  
descendência para sempre. Então, saiu de diante dele leproso: 2 Rs 5:26, 27 

K) Milagres/ Fé; Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o 
machado caiu na água; ele gritou e disse: Ai! Meu senhor! Porque era 
emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar: 
Então, Eliseu cortou um pau, e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro: 2 Rs 6:5-7 

L) Palavra de Conhecimento/ Palavra de Sabedoria; Mas o homem de Deus 
mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os 
siros estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o 
homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e, assim, se salvou, não 
uma nem duas vezes: 2 Rs 6:9,10 

M) Discernimento de Espíritos/ Milagres; Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te 
que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele 
viu que monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. E, 
como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta 
gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu: 2 Rs 6:17 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“A PORÇÃO DOBRADA” 
LIÇÃO CINCO (continuação) 

 

 

VI - As Obras E Manifestações Do Espírito Na Vida De Eliseu: 
N) Profecia; Então, disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor; assim diz O Senhor: 

Amanhã, a estas horas mais ou menos dar-se-a um alqueire de flor de farinha 
por um síclo, e dois de cevada, por um síclo, à porta de Samaria: 2 Rs 7:1, 2, 18 

O) Palavra de Sabedoria; Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara à 
vida, dizendo: Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes; porque 
O Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos: 2 Rs 8:1 

P) Profecia; Eliseu lhe respondeu: Vai e dize-lhe Certamente, sararás. Porém O 
Senhor me mostrou que ele morrerá: 2 Rs 8:10 

Q) Profecia/ Palavra de Sabedoria; Então, o profeta Eliseu chamou um dos 
discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os lombos, leva contigo este vaso de 
azeite e vai-te a Ramote-Gileade; em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de 
Josafá . . . . Toma o vaso de azeite, derrama-lho sobre a cabeça e dize: Assim 
diz, O Senhor: Ungi-te rei sobre Israel: 2 Rs 9:1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“DIVERSIFICAÇÃO NOS DONS” 
LIÇÃO SEIS 

 

 

I - Porque Os Dons Do Espírito: 
A) Os dons do Espírito não são opcionais, mas sim essenciais, para o funciona-

mento da Igreja do Senhor em autoridade, poder, e vitória: 2 Cor 2:14 
1 - Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi con-  
     cedido mediante profecia, com a imposição das mãos: 1 Tm 4:14 
2 - Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há 
     em ti pela imposição das minhas mãos: 2 Tm 1:6 

B) Todos que contestam os dons na Igreja, concordam que o adversário é poder- 
oso. Sem os dons do Espírito a Igreja está sem o equipamento espiritual, que 
Deus proporcionou, para contestar o reino das trevas: 2 Cor 10:3-5 

C) A promessa é para nós hoje igualmente; O Senhor sempre se manifestou sobre 
naturalmente aos que crêem: At 2:39; Jo 11:40 

D) A promessa em se não é suficiente,  apresenta no banco do céu: 2 Pd 1:3 
E) Fé violenta toma posse de tudo no Reino de Deus: Mt 11:12; 16:19; 18:18 
F) Deus não está resistindo Seu reino/ a Igreja / satanás é adversário: Rm 8:31 

 

II - Evidência Sobrenatural Para A Confirmação: 
A) A presença, sobrenatural do Senhor, manifestada para Sua Igreja: Mc 16:17 
B) Suprir a evidência necessária para provar que o verdadeiro Evangelho está 

sendo pregado; O mesmo Evangelho que Paulo pregou: Rm 15:19; 1 Cor 2:4; 
2 Ts 1:5 

C) O Senhor, em todos as dispensações, honrou a fé do Seu povo com sinais,  
    prodígios, maravilhas, milagres, e curas: Hb 13:8 
D) O Senhor sempre tinha vontade de habitar no meio do Seu povo, porém, não                      
para crer, mas porque já crê: Bem aventurados os que não viram e crer: Jo 20:29 
E) Os dons do Espírito suprem uma explosão da presença de Cristo: 2 Ts 1:5 

 

III - Variedade De Operação Com Cada Indivíduo: 
A) Don; charisma - algo gratuito dado com muito favor e abundância 
B) Ora os dons são diversos, mas O Espírito é o mesmo: 1 Cor 12:4 
C) E também há diversidade nos serviços, mas O Senhor é o mesmo: 1 Cor 12:5 
D) E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em 

todos; a manifestação do Espírito é concedida a cada um; um fim proveitoso: 
   1 Cor 12:6, 7 

 
 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“DIVERSIFICAÇÃO NOS DONS” 
LIÇÃO SEIS (continuação) 

 

 

IV - Dons Do Espírito São Sobrenaturais: 
A) Todos os dons são sobrenaturais, dons naturais não são consagrados  

1 - A palavra de sabedoria, não é habilidade de lidar, governar 
2 - A palavra de conhecimento, não é alguém dedicado á estudar a Bíblia 
3 - Discernimento dos espíritos, não é maturidade Cristã 
4 - Fé especial, é além da fé que vem pela Palavra 
5 - Operação de milagres 
6 - Dons de curar, não é consagrado serviços de medicina 
7 - Profecia, não é simples habilidade de pregar o Evangelho 
8 - Línguas estranhas, não são os missionários aprendendo o idioma  
9 - Interpretação das línguas, não é habilidade de escutar outras 

B) Todos os dons do Espírito são manifestações sobrenaturais do Espírito 
C) Os dons têm propósitos, não só arrepios ou diversos emoções: 1 Cor 12:7 

 

V - Todos Os Dons Do Espírito São Sobrenaturais: 
A) A palavra de sabedoria; uma palavra inspirada do Espírito concernente a 

vontade de Deus para pessoas, cidades ou nações; difere do que profecia no 
que o homem precisa obedecer para realizar 

B) A palavra de conhecimento; acesso de conhecimento de Deus a respeito de 
pessoas, lugares ou acontecimentos ou fatos do presente ou passado revelados 
pelo Espírito Santo  

C) Discernimento dos espíritos; habilidade sobrenatural é ver no mundo espiritual; 
discernir a operação de demônios ou Deus na vida de individuais. 

D) Fé especial; habilidade extraordinária de crer, até ao ponto de tornar á ser 
impossível desacreditar que o impossível ocorrerá 

E) Operação de milagres; habilidade de efetuar o impossível em nome de Jesus 
F) Dons de cura; habilidade do Espírito para cura de pessoas fisicamente doentes 

ou enfermas.  
G) Profecia; na forma simples, fala pela unção do Espírito para edificação, 

exortação e conforto. Em uma maneira complexa, falando de eventos, que hão 
de vir pela direção do Espírito Santo, envolvendo predição, ou seja, uma historia 
antes de acontecer 

H) Línguas estranhas; Manifestação sobrenatural da presença do Espírito para 
transmitir uma mensagem do Senhor para Sua Igreja reunida 

I) Interpretação das línguas; Interpretando outras línguas para a língua materna 
 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“DIVERSIFICAÇÃO NOS DONS” 
LIÇÃO SEIS (continuação) 

 

VI - Separação Para Identificação: 
A) Os dons tem a tendência de operar em conjunto um com o outro, não separado  
    ou independente um do outro; nós separamos para identificar-mos 
B) Dons de revelação são três: 

1 - A palavra de sabedoria 
2 - A palavra de conhecimento 
3 - Discernimento de espíritos 

C) Dons de poder são três: 
1 - Fé especial 
2 - Dons de cura 
3 - Operações de milagres 

D) Dons de falar como O Espírito conceder são três 
1 - Profecia 
2 - Variedade de Línguas  
3 - Capacidade para interpretá-las   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“A PALAVRA DE SABEDORIA” 
LIÇÃO SETE 

 

I - O Que É A Palavra De Sabedoria: 
A) A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 
    Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria: 1 Cor 12:7, 8 
B) Uma revelação profética da vontade, propósito, ou plano de Deus em 

relação aos eventos futuros. Transmitido mediante profecia, visões, sonhos, 
línguas com interpretação, pregação ou ensino inspirado. 

C) Dos dons de inspiração é considerado o melhor dos três; porque informa a 
respeito da perfeita vontade de Deus: 1 Cor 12:31; Ef 5:17 

D) A palavra de sabedoria: 
1 - Não sabedoria humana consagrada ao Senhor: 1 Cor 1:24 
2 - Não é habilidade humana para lidar ou governar: At 15:13-21 
3 - Não sabedoria da vida como Salomão recebeu: Pv 3:13, 14 
4 - Não é uma resposta inteligente no impulso do momento: Pv 15:1 
5 - Não é como lidar com sucesso nas decisões da vida: Js 1:8 

E) A palavra de sabedoria sempre lida com eventos futuros, enquanto a palavra  
    de conhecimento sempre lida com fatos atuais ou passados 
F) A palavra de sabedoria, conhecimento, e profecia tem operado em conjunto 

tanto no V.T. como no N.T. 

 

II - O Veículo De Entregar A Palavra De Sabedoria É a Profecia: 
A) O oficio de profeta tem que ter este dom em operação para qualificar, porque 

este dom inclui o aspecto de predição sobre eventos futuros em visão: Nm 12:6 
 1 - O simples dom de profecia não tem esta habilidade;  
 2 - Profecia simples é para edificação, exortação, e consolo: 1 Cor 14:3 

B) Profetizando não é o que constitui o profeta; profetas são primeiramente: 
1 - Pregadores, por isto estão no ministério tempo integral; não guerreiros 
     fim da semana, donas de casa, ou na equipe de visitação 
2 - Rogamos, irmãos, que acateis, conhecer, com apreço os que trabalham 
      entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam: 1 Ts 5:12 

C) Pessoas podem profetizar, porém, isto não significa que são profetas: At 9:10-17 
D) Profetas estão primeiramente no ministério e maduros na fé; precisam 

oportunidade ampla para provar maturidade e caráter Cristão; A ninguém 
imponhas precipitadamente as mãos, consagrar para o ministério: 1 Tm 5:22 

1 - Moisés estava quarenta anos no deserto provando fidelidade: At 7:30 
2 - Josué estava 40 anos como servo de Moisés: Ex 33:11; Dt 31:14, 23 
3 - Eliseu estava uns treze anos seguindo Elias: 1 Rs 19; 2 Rs 2 
4 - Davi estava treze anos fugindo de Saul:2 Sm 5:4 
5 - Saulo estava anos como fariseu, e depois no ministério: At 13:1 
 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“A PALAVRA DE SABEDORIA” 
LIÇÃO SETE (continuação) 

 

III - A Palavra De Sabedoria No V.T.: 
A) Noé fora avisado sobre dilúvio e para aparelhar uma arca: Gn 6:113-18; Hb 11:7 
B) Ló foi avisado, por anjos, da destruição de Sodoma e Gomorra: Gn 19:12-17 
C) José interpretou o sonho de Faraó; as vacas gordas e magras: Gn 41:14-36 
D) Moisés recebeu instruções detalhadas sobre o tabernáculo: Ex 25:40 
E) Moisés contado as instruções como lidar com a rebelião de Corá: Nm 16:20-40 
F) O Rei Ezequias era condicional; põe em ordem a tua casa, porque morrerás e 

não viverás: 2 Rs 20:1; Is 38:1-21 
1 - Ezequias buscou O Senhor em oração: Is 38:2 
2 - O Senhor ordenou fazer algo; Tome-se uma pasta de figos e ponha-se  
     como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde: Is 38:21 

G) O profeta Jonas; Dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a 
sua malícia subiu até mim: Jonas 1:2 

 

IV - A Palavra De Sabedoria No N.T. 
A) Jesus e a morte de Lázaro: Esta enfermidade não é para morte, e sim para a  
    glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado: Jo 11:4 
B) Jesus falando da Sua paixão e os planos dos fariseus: Mt 16:21; 22:1-14 
C) Filipe; dispõe-te e vai para o lado do Sul, no caminho que desce de Jerusalém a 

Gaza; este se acha deserto: At 8:26 
D) Ananias profetizou da vida e ministério de Saulo: At 9:10-16 

1 - No mesmo trecho falou uma palavra de conhecimento: Saul apelidado de  
    Tarso; pois ele está orando e viu entrar um homem, chamado Ananias 
2 - Também uma palavra de sabedoria; pois eu lhe mostrarei quanto lhe  
     importa sobre pelo meu nome:  

E) Pedro; indo para casa de Cornélio: 
1 - A palavra de conhecimento; ordenado ir com os dois homens: At 10:20 
2 - A palavra de sabedoria; Cornélio ordenado buscar Pedro: At 10:5 

F) Ágabo; dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por 
todo o mundo, a qual sobre veio nos dias de Cláudio: At 11:28 

G) Ágabo; profetizou sobre Paulo indo para Jerusalém: At 21:10, 11 
H) Paulo; a segurança na tempestade: At 27:23, 24 
I) João; na Ilha de Patmos sobre as sete Igrejas: Ap 2 , 3 

1 - Era uma palavra de conhecimento do estado atual 
2 - Era uma palavra de sabedoria do estado futuro da Igreja 
 
 
 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“A PALAVRA DE CONHECIMENTO” 
LIÇÃO OITO 

 

I - Revisão: 
A) Deus n/ quer a Igreja, ou pessoas sejam ignorantes quanto aos dons: 1 Cor 12:1 
B) Sendo zeloso e com conhecimento Bíblico dos dons, é bem mais provável ter a 

manifestação do Espírito mediante os dons: 1 Cor 12:31 
C) Todos os dons são manifestações do mesmo Espírito para declarar que Jesus 

é Senhor em forma poderosa e sobrenatural: 1 Cor 12:3 
D) A manifestação do Espírito tem fins proveitosos, para um propósito: 1 Cor 12:7 
E) Existe diferenças nas operações, administrações, e serviços: 1 Cor 12:4-6 
F) O simples dom de línguas; línguas estranhas; para edificar á si mesmo na fé 

santíssima é a porta para todo o sobrenatural: Lc 4:18; 24:49 
G) Os dons operam em conjunto, não separadamente; fé, profecia, milagres etc 
H) Os dons do Espírito operam como Ele quer não c/ o homem:1 Cor 12:11; Hb 2:4 
I) Todos os dons operavam no V.T. menos  em línguas e interpretações 
J) Os dons do Espírito Santo não passaram porque a Bíblia foi escrita; se foi 

assim, então o amor e conhecimento também passaram: 1 Cor 13:8 

 

II - O Que É A Palavra De Conhecimento: 
A) Uma revelação sobrenatural da parte da onisciência de Deus concernentes 

fatos presentes ou passados de pessoas, lugares, ou cousas. Pode ser 
transmitido mediante profecia, visões, sonhos, línguas com interpretação, 
pregação ou ensino inspirado, ou conversação 

B) A palavra de conhecimento não é vasto conhecimento Bíblico, ou habilidade de 
estudar a Bíblia mais do que outros: 2 Tm 2:15; 1 Jo 2:20 

C) Também não é conhecimento de dar bom conselho: Pv; At 15:13 

 

III - Exemplos Da Palavra De Conhecimento No Velho Testamento: 
A) Para achar bens perdidos, através do profeta Samuel: 1 Sm 9:1-20 
B) Para saber onde Saul estava escondendo-se: 1 Sm 10:22 
C) Para encorajar um servo desanimado; Elias: 1 Rs 19:14-18 
D) Revela um hipócrita e as intenções do coração: 2 Rs 5:20-26 
E) Revela as intenções de um exercito inimigo: 2 Rs 6:8-12 

 

IV - Exemplos Na Vida De Jesus Como Profeta: 
A) Filipe debaixo da figueira; Um verdadeiro israelita, em quem não há dolo: Jo 1:47 

B) A mulher samaritana; Porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens 
não é teu marido; isto disseste com verdade: Jo 4:7-18 

C) O pensamento do coração de um fariseu quando a mulher o ungiu: Lc 7:36-47 
 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“A PALAVRA DE CONHECIMENTO” 
LIÇÃO OITO (continuação) 

 

V - Exemplos Da Palavra De Conhecimento Em Atos: 
A) Ananias recebe direções para orar para Saulo em Tarso: At 9:10-18 

1 - Não tendo uma visão Ananias não teria ido á procura de Saulo 
2 - Sem Saulo tendo recebido uma Palavra de sabedoria, não teria recebido  
     Ananias ou o revestimento de poder 
 a - O ministério no sobre natural já começou por Paulo 
 b - O jovem Paulo precisava fortalecimento sobrenatural para não  
               desistir; se tiver tais experiências, é para passar /muito sofrimento 
3 - O que para Ananias era a palavra de conhecimento; algo presente; era 
     para Saulo uma palavra de sabedoria, a respeito de um evento futuro 

B) Pedro recebe direções para ir a Joppa orar para casa de Cornélio: At 10:1-48 
1 - Se Pedro não tivesse recebido a palavra de conhecimento a respeito de ir  

com os dois homens, não teria ido para a casa de um gentio; Enquanto 
meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe O Espírito: Estão aí dois 
homens que te procuram; levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada 
duvidando; porque eu os enviei: At 10:19, 20 

2 - A palavra de conhecimento para Pedro ir à casa de Cornélio, era uma  
    palavra de sabedoria para Cornélio enviar para ele: At 10:5 

 

VI - Exemplos Da Palavra De Conhecimento Em Outros Livros: 
A) João escrevendo para as sete Igrejas em Apocalipse: Ap 3, 4 
B) João não tinha como saber o estado espiritual no natural 
C) No mesmo tempo era profética sobre a Igreja futuramente / a palavra de 

sabedoria para a Igreja do Senhor durante o passar dos séculos 
 

V - Exemplos Da Palavra De Conhecimento Na Vida De Geraldo: 
A) O pastor maçônico em Arcoverde 
B) Um velho conhecido que cometeu um crime 
C) Vigiar quem está sentando nas portas da Igreja 
D) Comprando o terreno em Arcoverde; a casa 
E) A parede da garagem na casa de Arcoverde 
F) Viajando para Recife, o testemunho interior; as rodas 
G) Cuidando dos filhos, estudos 
H) Trocando cheques 
I) Orando para um amigo de Rhema em Kansas City 
J) Telefonando para minha mãe nas últimas horas de vida 

 
 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“DISCERNIMENTO DE ESPÍRITOS” 
LIÇÃO NOVE 

 

I - O Que É Discernimento De Espíritos: 
A) A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso 
     . . . a outro, discernimento de espíritos . . . Mas um só e o mesmo Espírito  
    realiza todas: 1 Cor 12:7,10,11 
B) Uma manifestação sobrenatural de ver no mundo espiritual; Deus, Jesus, anjos, 

Demônios / discernir os espíritos influenciando pessoas ou motivos 
C) Tudo na esfera de conhecimentos, fatos, eventos, propósitos, motivos, origens,  

destinos, sejam humano, divino ou satânico, natural ou sobrenatural podem ser 
manifestas mediante uma ou mais dos dons de revelação: Hb 2:4 

D) Mediante os dons de revelação, tudo que Deus conhece pode ser transmitido 
para homem mediante os dons de revelação; a palavra de sabedoria, a palavra 
de conhecimento, ou discernimento de espíritos 

E) Definido: para perceber o mundo espiritual mediante vendo ou ouvindo; 
inclui vendo Deus, anjos, demônios, e os influindo o espírito humano 

  1 - Mais limitado do que os outros dons de revelação porque é restrito para 
              somente discernimento de espíritos;  

2 - Os outros dons de revelação inclui pessoas, lugares, coisas, e eventos 
F) Não é o dom de discernimento; discernimento vem com maturidade Cristã e  

sendo operante praticante da Palavra: 1 Cor 2:14,15; Hb 5:14 
G) Não é poder ler mentes, ver falhas nos outros, ou inteligência: Mt 7:1; Rm 2:1 
H) Não somente discernindo demônios ou espíritos malignos  

1 - Muitas coisas os crentes dizem que são demônios, mas na realidade é a 
     própria carne dominando a pessoa: Gl 5:19-21 
2 - A mente sem a Palavra de Deus é carnal: Rm 8:7; 1 Cor 2:14; Tg 3:15 

  I) Não é discernindo que todo o mundo tem um demônio 

 

II - Vendo A Similitude Divina: 
A) Moisés não pôde ver O Senhor, Jeová, em toda a Sua glória: Ex 33:20-23 
B) Isaías viu O Senhor sentando num trono, alto e exaltado: Is 6:1 
C) Ezekiel viu a glória do Senhor: Ez 1:25-28 
D) Estevão viu Jesus em pé na destra de Deus na hora da sua morte: At 7:55 

1 - Jesus, no Seu corpo glorificado, está no trono desde a ascensão: Hb 7:25 
2 - Qualquer visão dele, era uma manifestação de discernimento de espíritos 

 E) Paulo antes que apareceu perante o Sinédrio: At 23:11 
F) João viu O Espírito Santo como sete espíritos na ilha de Patmos: Ap 4:5; Is 11:2 
G) Um como O Filho de Deus na fornalha de fogo: Dn 3:25 
H) Uma qualificação do apostolado: 1 Cor 9:1; 2 Cor 12:1; Rm 1:5 
I) Opera em conjunto com profecia / o oficio profético 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“DISCERNIMENTO DE ESPÍRITOS” 
LIÇÃO NOVE (continuação) 

 

III - Vendo Anjos E Demônios: 
A) Discernindo anjos: querubins, serafins, arcanjos, mensageiros podem ser vistos 

mediante este dom, ou ainda a classe dos anjos, se bons ou maus podem ser 
conhecidos através do discernimento de espíritos / não todo dia ou hora 
 1 - O Senhor os colocou acima da arca, simbolizando que os via no meio 
       da manifestação da glória de Deus: Ex 25:18-22; 37:7-9; Nm 7:89; 1 Sm  

  4:4; 1 Rs 6:23-35; 2 Cr 3:7-14 
  2 - Para ver estas criaturas são, igualmente, manifestação de glória 
 B) Isaías: Is 6:2, 3 

C) Ezekiel: Ez 1:4-24 
D) Gideão viu o anjo de Senhor: Jz 6:12 
E) Pedro na prisão: At 12:5 -9 
F) Paulo com a moça de espírito familiar: At 16:16 -18 
G) Paulo no barco indo para Roma: At 27:20 -26 
H) João na ilha de Patmos: Ap 4:5 -9 
I) Com discernimento da classe de anjo que a que pertencem: Is 6:2 

 

IV - Discernindo O Espírito Movendo O Espírito Humano: 
A) Pedro discerniu a intenção de Simão; Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga  

ao Senhor; talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em 
fel de amargura e laço de iniqüidade: At 8:18-23 

B) Paulo discerniu Elimas, o mágico; fixando nele os olhos, disse: Ó filho de Diabo,  
cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás 
de perverter os retos caminhos do Senhor? At 13:8-12 

 C) Paulo falando para o sumo sacerdote: At 23:1-3 

 

V - Tudo Que É Sobrenatural Não É O Senhor Deus: 
A) Mantenha balanço como a Palavra e ser guiado pelo Espírito: Rm 8:14 
B) Não são todos que possuem os dons de revelação, porém, todos tem direito ao 

testemunho do Espírito Santo no seu espírito: Rm 8:16 
C) Sempre fica com a Palavra e bom siso: Pv 3:1-9 
D) Não siga um ensino ou pregador porque possuem manifestações: 1 Cor 12:1 
E) O sobrenatural não significa que é sempre O Senhor: Ex 7:3-12 
F) Tudo que é sobrenatural precisa conformar a Palavra de Deus: 1 Cor 14:29; 1 

Ts 5:21; Jo 5:39 
G) O sobrenatural acompanha a Palavra de Deus ministrada: Mc 16:17-20 
H) Não força as manifestações na carne; deixa das suas esforços e permite que 

Deus opera por Seu querer: Jo 6:29; Hb 2:4 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“FE SOBRENATURAL” 
LIÇÃO DEZ 

 

I - Revisão: 
A) Os dons do Espírito pertencem ao Espírito, dados aos homens: 1 Cor 12:11 
B) Os dons do Espírito são manifestações do Espírito, então igualmente manifestos 

segundo a glória de Deus, exaltando Cristo como Cabeça: 1 Cor 12:3, 12 
C) Os dons do Espírito são para a Igreja de hoje tanto quanto em Atos: At 2:39 
D) Jesus operou todo Seu ministério terrestre por meio dos dons do Espírito: 

1 - Jesus sendo homem, necessitava do poder do Espírito: Lc 4:18 
2 - Jesus esvaziou-se de glória para obedecer como servo: Fl 2:7; Hb 5:8 
3 - Jesus mostrou o caminho para a Igreja: 2 Cor 8:9; Hb 2:10; Jo 14:12 
4 - Jesus tomou a glória de volta somente em glória: Jo 17:5; At 13:33, 34 

E) Se Jesus fez os milagres e exerceu os poderes vindouros como Filho, então, 
Ele não pôde ser nosso exemplo, porque não teríamos direito de segui-lo: Mt 
4:19; Jo 14:12; 20:21; Mc 16:17, 18 

F) Os dons do Espírito fazem parte das armas da nossa milícia: 2 Cor 10:3-5 
G) Sem o milagroso na Igreja, não existe o poder necessário para confrontação, 

e serem verdadeiras testemunhas da ressurreição de Cristo: At 1:8; Fl 3:10 
H) A Igreja do livro de Atos operou nos dons do Espírito, e O Espírito os 

relatou por nossa advertência: At 3:6; 4:30,31; 5:12; 6:8; 7:55; 8:6,7; 9:10,11; 
10:17-20;11:28; 12:7-11; 13:9-12; 14:7-10; 16:18; 18:9; 19:11, 12; 20:22-22; 
21:10,11. Ler Atos para ver muito mais 

I) Segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais: 1 Cor 14:1 
J) Dos dons de sinais, o dom de fé é considerado ser o melhor: 1 Cor 12:31 

1 - Os dons de poder são fé, cura, e operações de milagres 
2 - Os dons de poder são também chamados dons de sinais 
3 - Os dons de poder, também operam em união um com o outro 

 

II - A Fé Especial: 
A) A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso 

. . . a outro, no mesmo Espírito, a fé: 1 Cor 12:7, 9 
B) Habilidade sobrenatural crer O Senhor na face de imensa dificuldade ou  

obstáculos; no dom de fé Deus honra sua palavra como se fosse dEle 
C) Não é a porção de fé que todos recebem quando nascer de novo: Rm 12:3b 

D) Não é fé geral que venha pela ouvir a Palavra de Deus: Rm 10:17; Ef 2:8 
E) Não é a fé de Deus que venha mediante falando a montanha: Mc 11:2-24 
F) Não é o fruto do espírito humano recriado em Cristo; fidelidade: Gl 5:22b 
G) Não é nenhuma fé que pode ser desenvolvida humanamente: Zc 4:6; Hb 2:4 
H) Como em todos os dons do Espírito, é necessário exercer a fé normal: Hb 11:6 
I) O Dom de fé recebe de Deus; passivo em contraste de operação de milagres 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“FE SOBRENATURAL” 
LIÇÃO DEZ (continuação ) 

 

III - Exemplos De Fé Especial No V.T. 
A) Este dom pode começar a operar apartir do revestimento do Espírito 
B) Este dom permite que os homens recebam milagres / exige a permissão 

da pessoa, mesmo que a fé dele seja passiva ou subconscientemente 
C) Operação de milagres; ativa / o ministro é altamente concentrado no poder 
D) Assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera 

no seu Deus: Dn 6:23 
E) Elias na torrente de Querite recebendo pão e carne diariamente: 1 Rs 17:1-7 
F) Os filhos de Israel no deserto recebendo maná diariamente / a fé era de Moisés 

não do povo de Israel: Ex 16:1-12 
 

IV - O Propósito De Fé Especial: 
A) Para ressuscitar os mortos, em conjunto com operações de milagres: Jo 11 
B) Sustento sobrenatural que vai além da nossa fé / exige a expressão da sua fé 

até que chegar ao fim da sua fé e entra na fé de Deus: 1 Rs 19:4, 6 
C) Expulsar demônios: At 16:18 
D) Para ministrar cura para indivíduos ou multidões: At 3:6; 8:6; 14:9, 10 
E) Em união com operação de milagres: 1 Rs 18:38 
F) Para trazer paz sobrenatural na face de tempestade: Mc 4:37, 38; At 12:6-11 
G) Poderá ser empregado para ministrar o revestimento de poder: At 8:15 
H) Exercitando conhecimento na Palavra sobre os dons do Espírito teremos  

manifestações dos dons com maior freqüência: 1 Cor 12:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“OPERAÇÕES DE MILAGRES” 
LIÇÃO ONZE 

I - Definição: 
A) Intervenção divina e sobrenatural no curso natural de eventos 

1 - Milagre, no sentido geral, pode indicar qualquer evento sobrenatural ou   
     espetacular / o novo nascimento, respostas de oração, ou todos os 
     dons do Espírito são milagres 
2 - Milagre, no sentido especifico significa outra coisa; Deus é a única  
     explicação de um milagre verdadeira 

B) A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso 
. . . a outras operações de milagres: 1 Cor 12:7, 10 

 C) Aquele, pois, que vos concede O Espírito e que opera milagres entre vós, 
    porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação de fé: Gl 3:5 
D) Operação de milagres é ativa; exige ações de fé para fazer acontecer: Tg 2:17 
D) Os cinco ofícios da Igreja precisam dos dons do Espírito para operar: Ef 4:7 
E) A operação de milagres ativamente coopera com Cristo para realizar: Mc 6:36-8 
F) Os membros de Cristo precisam manifestar Cristo; a soma dos membros 

é igual à Cabeça, que é Cristo: 1 Cor 12:13; Ef 1:22, 23; Jo 14:12; Mc 16:17 
F) Com o exercício de fé na Palavra; Deus não opera independente: 2 Cor 6:1 
G) Operação de milagres é um dos dons de poder ou sinais: At 2:19; 4:30 

 

II - Operação De Milagres No V.T. : 
A) A libertação de Israel do Egito por Moisés eram todos operações de milagres: 

1 - O bordão de Moisés torna serpente: Ex 7:8-112 
2 - Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão 
    em sangue: Ex 7:17 
3 - Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre 
    as lagoas e faze subir rãs sobre a terra do Egito: Ex 8:5 
4 - Estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em  
     piolhos por toda a terra do Egito: Ex 8:16 
5 - Amanhã se dará este sinal. Assim fez O Senhor; e vieram grandes 

enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficias, e 
sobre toda a terra do Egito: Ex 8:24 

  6 - Com pestilência gravíssima . . .O Senhor designou certo tempo, dizendo 
 Amanhã, fará O Senhor isto na terra. E O Senhor o fez no dia: Ex 9:5,6 

  7 - Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu  
diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do 
Egito e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos 
homens e nos animais, por toda a terra do Egito: Ex 9:8, 9 

  8 - Eis amanhã, por este tempo, farei cair mui grave chuva de pedras, como  
                      nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje: Ex 9:18 
 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“OPERAÇÕES DE MILAGRES” 
LIÇÃO ONZE (continuação) 

 

II - Operação De Milagres No V.T. : 
A) A libertação de Israel do Egito por Moisés eram todos operações de milagres: 

9 - Eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território: Ex 10:4 
                10 - Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas  
                       que se possam apalpar: Ex 10:21 
        11 - Moisés disse: Assim diz O Senhor: Cerca da meia-noite passarei pelo  

     meio do Egito . . . e  todo primogênito na terra: Ex 11:4,5 
                 12 - Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Farão: Ex 11:10 

B) Eliseu: 
1 -  Quando feriu ele as águas, de novo, elas se dividiram: 2 Rs 2:14 
2 - Ao manancial das águas e deitou sal nele; e tornou saudáveis: 2 Rs 2:21 
3 - Vai pede emprestadas vasilhas a todos os teus e deita o teu azeite em  
      todas aquelas vasilhas; põe à parte a que estiver cheia: 2 Rs 4:3-6 
4 - E, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele 

e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele; e a carne do 
menino aqueceu: 2 Rs 4:32-34 

 5 - Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te sete  
            vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada: 2 Rs 5:10 

6 - Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na  
água; ele gritou e disse: Ai! Meu senhor! Porque era emprestado. 
Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar: Então, 
Eliseu cortou um pau, e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro: 2 Rs 6:5-7 

  7 - Peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra  
                      de Eliseu: 2 Rs 6:17 
 

III - Operação De Milagres Ministério De Jesus : 
A) Água para vinho: Jo 2:1-5 
B) Lodo nos olhos do cego: Jo 9:6, 7 
C) Ressurreição da filha de Jairo: Mc 5:41 
D) Multiplicação dos pães: Mc 6:30-44; 8:1-10 
E) Andando sobre a face do mar: Mc 6:48-51 
F) Imediatamente o barco chegou ao destino: Jo 6:21 
G) Ressurreição de Lázaro: Jo 11:43 
H) Os dez leprosos: Lc 17:11-19 
I) Orelha de Malco: Lc 22:47-53 
J) Os demais não escritos nos evangelhos: Jo 21:25 

 
 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“OPERAÇÕES DE MILAGRES” 
LIÇÃO ONZE (continuação) 

 

IV - Operação De Milagres No Livro De Atos: 
A) Pedro cura um homem no portão do templo, chamado Formosa: At 3:6,7,16 
B) Ananias e Safira: At 5:1-11 
C) Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais: At 6:8 
D) As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e 

vendo os sinais que ele operava: At 8:6 
E) Saulo mandou Elimas ficar cego por algum tempo: At 13:9-12 
F) Paulo cura um paralítico em Listra: At 14:7-11 
G) E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários: At 19:11,12 
H) O Pai de Públio; Paulo foi visitá-lo, e, orando, impôs-lhe as mãos, e o curou; À 

vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados: 
At 28:8, 9 

 

V - Porque A Operação De Milagres Não Apareça Mais: 
A) A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes: 12:1 
B) Entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons:1 Cor 12:31 

1 - Zelo; zelos, um grupo radical dos fariseus 
2 - Literal; extremo interesse ou paixão; fanático ardor; busca ou desejar 

  além do normal; cobiçar, inveja 
C) Não é suficiente aceitar que os dons existem na Bíblia ou raros casos nos  
    lugares extremos do mundo. É necessário procurar que operam na Igreja 
D) Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis: Ef 6:13 
E) Ora para O Espírito Santo manifestar Sua glória na Igreja: Ef 3:20 
F) Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó:  
     Sl 24:1-10 
G) Operação de milagres é mais comum no V.T. porque agora, como nova  
     criaturas em Cristo Jesus temos direito e ordem para andar em fé, usar 
     autoridade no nome de Jesus, na Palavra de Deus, e no poder do Espírito  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“DONS DE CURAR” 
LIÇÃO DOZE 

 

I - Não Um Substituto Por As Promessas De Deus: 
A) Definição: cura sobrenatural de doença, enfermidade ou dor sem assistência de 

medicina ou médicos 
B) A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso 

. . . a outro, no mesmo Espírito, a fé; e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura 

. . . Mas um só e o mesmo Espírito realizam todas estas coisas, distribuindo-as 
como lhe apraz, a cada um, individualmente: Mas Deus depôs os membros, 
colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve: 1 Cor 12:7-1 

C) Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários  
    milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade: Hb 2:4 
D) Mesmo que Deus coloque, Ele guarda para poder manifestar aos que tem o 
     coração perfeito com Ele; mediante oração, buscando, desejando: 2 Cron 16:9 
E) Entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons: 1 Cor 12:31 
F) Como milagres manifestaram mais no V.T. assim cura mais no N.T. 
G) Exercendo sobre o que Jesus deu cada um primeiro: Mc 16:18b 
H) Não é para curar quem Deus quiser; operam onde fé normal parar: Rm 1:17 
I) Todos têm a diretiva para orar para os enfermos em fé: Mc 9:23; 11:23, 24 
J) Dons do Espírito não são substitutos para exercendo fé geral: 1 Jo 5:4 

 

II - O Que Os Dons De Curar Não São: 
A) Não são habilidade ou entendimento da medicina natural consagrado ao Senhor 
B) Lucas era medico que andou com Paulo, porém, nada falado sobre ele 

ministrando dons de curar às pessoas 
C) Ciência moderna ou progresso na área de medicina não é sobrenatural 
D) A medicina moderna é boa; se precisar de um médico vai; a medicina, deve ser 

usada após exercer sua fé em nome de Jesus e nas promessas 
E) Medicina não é perfeita, nem de graça, se fosse, então não teriam tantos; 

médicos, hospitais, e farmácias; Existe a grande necessidade de cura divina 
porque cura é à vontade de Deus, e existe tantos enfermos medicina não cura 

 

III - Jesus Esvaziou-se De Glória Mas Foi Ungido Com O Espírito Santo E Poder: 
A) Jesus não operou como O Eterno Filho durante Seu ministério aqui na terra, 

mas se humilhou tomando a forma de homem, assim precisava ser ungido para 
operar no sobrenatural do Seu Pai: Fl 2:7; 2 Cor 8:9 

B) Jesus operou todo o Seu ministério pelo poder do Espírito Santo e operando os 
dons do Espírito. Se Jesus fez as obras pelo poder de ser Filho, então, Ele não 
pode ser nosso exemplo para ministério: 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“DONS DE CURAR” 
LIÇÃO DOZE (continuação) 

 

IV - Fluindo Com O Espírito Para Manifestar Mais Do Poder: 
A) Jesus manifestou por todo homem na face de muito incredulidade: Jo 1:29 
B) O Espírito é como pomba e precisa desenvolver um relacionamento: 1 Ts 5:19 
C) Preciso ter fome e sede das coisas de Deus para recebê-las: Mt 11:12 
D) Os dons começam manifestar depois a Igreja mostra zelo: 1 Cor 12:31 
E) Tendo, porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: Rm 12:6 
F) Exercer sobre o pouco e Deus o dará o muito: Mt 25:27-29 

1 - Fé cresce para mais fé: Rm 1:17 
2 - Graça aumenta para mais graça: Jo 1:16; 2 Pd 1:2; 3:18 
3 - Olhando para Cristo transformamos de glória a glória: 2 Cor 3:18 
4 - Na tua luz vemos a luz: Sl 36:9 
5 - Com O Espírito vem mais do Espírito: Ef 4:7; At 2:4; 4:31; Ef 5:18 

G) Exercer o que Jesus deu e O Espírito dará mais: 
1 - Todos podem falar com outras línguas: At 1:8; 2:4; Mc 16:17 
2 - Línguas desenvolvidas para diversidade das línguas: 1 Cor 12:10; 14:18 
3 - Dando é uma ordem, e torna ser dom: Lc 6:38; Rm 12:8 
4 - Exercendo a fé, depois Deus da fé sobrenatural: Rm 1:17; 1 Cor 12:9 
5 - Todos podem exortar, depois o dom de profecia: Rm 12:8; 1 Cor 12:10 
6 - Maduros discernem depois a Palavra de conhec.: Hb 5:14; 1 Cor 12:8 
7 - Praticar imposição das mãos depois venha o dom: Mc 16:18; 1 Cor 12:9 

 

V - Não Procura O Mais Até Primeiro Ter Feito O Menos: 
A) Toma cuidado do seu irmão, depois o ofício de pastor: 1 Jo 4:20; Ef 4:11 
B) Ganhar almas primeiro, depois o ofício do evangelista: Mc 16:15; Ef 4:11 
C) Aprender a Palavra, depois o ofício de mestre: Mt 11:29; Ef 4:11 
D) Fale a Palavra, exortar, edificar se em línguas, profecia simples, e talvez 

depois pode receber o ofício de profeta: Lc 7:7; Hb 3:13; Jd 20; 1 Cor 14:39 
E) O apostolado requer o maior graça de todos: Rm 1:5; 1 Cor 12:29; Ef 4:11 

 

VI - Experiência Própria Com Dons De Curar: 
A) Para dezoito anos tinha enxaquecas, agora tenho um dom: 1 Cor 12:9 
B) Desde segundo grau tinha problemas da coluna, agora outro dom: 1 Cor 12:9 
C) Exerci fé na Palavra para cura do ombro por dez anos, agora outro dom: 
D) Aprendendo cura para meus ouvidos aprendi liberar para outros: 1 Cor 12:9 
E) Tinha caroço na minha mão durante anos, agora caroços somem: 1 Cor 12:9 
F) A Palavra de Deus declara dons de curar não “o dom de cura”: 1 Cor 12:9 
G) De graça recebestes, de graça daí: Mt 10:8 

 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“PROFECIA” 
LIÇÃO TREZE 

 

I - Profecia Simples E Profecia Complexa: 
A) Profecia; hebraico, significa; para fluir fora 
B) O dom do Espírito chamado profecia não é o ofício do profeta: Ef 4:11 
C) O dom do Espírito, profecia, é; sobrenatural unção para falar na língua 

materna aos homens para edificação, exortação e conforto: 1 Cor 14:2 
D) Profecia é igual com línguas mais interpretação: 1 Cor 14:3, 4 
E) Falando, pelo Espírito para; edificação, exortação, e conforto é chamado; 

profecia simples. Não inclui o elemento de previsão / predição, que é parte 
do ofício do profeta. Qualquer crente, obediente ao Senhor, pode exercer o dom 
do Espírito chamado profecia: 1 Cor 12:7-11 
 1 - Ter dinheiro não faz a pessoa rica, mas tendo muito dinheiro, sim 
 2 - O profeta é quem fluir com regularidade nos dons proféticos; a palavra 
          de sabedoria, a palavra de conhecimento, e discernimento de espíritos 

3 - O profeta precisa operar com regularidade em pelo menos dois dos  
     dons de revelação, não apenas profecia: 1 Cor 14:30 

E) Profecia não faz o profeta; o ofício de profeta é chamado ministerial: Ef 4:11 
F) Profecia é mais do que simples pregação; profecia, que é inspiração para falar 

coisas pelo Espírito de Deus, procedendo do seu espírito, não a mente: 
 1 - Pregar, significa; proclamar, declarar, anunciar, ou contar enfática  
 2 - A Palavra ensina que aprouve a Deus salvar os que crêem pela loucura 
         da pregação: 1 Cor 1:21; At 2:14-41 

 

II - Profecia No V.T. 
A) Os únicos pregadores no V.T. eram os profetas; era o único ofício operando 
B) No inicio da Igreja, até Atos capitulo treze, os únicos eram apóstolos 
C) O profeta no velho testamento era para falar da parte de Deus aos homens 
D) Rosto a rosto com O Senhor mediante sonhos ou visões: Nm 12:6; Ex 33:11 
E) Agora todos têm o direito de profetizar porque todos que crêem tem acesso ao 

Espírito Santo; agora é à vontade de Deus para todos profetizem: 1 Cor 14:5 
F) Profecia, no V.T. era aviso do plano de Deus ou era aviso da ira: Jr 4:1 
G) Profetas, muitas vezes, desafiaram os reis e autoridades: Nm 22:12;1 Sm 15:33; 

1 Rs 17:1, 18:21; 2 Rs 5:8,10; Jr 20:1,2 
H) Profetas fizeram cousas simbolicamente em protesto: Mt 3:4; Jr 13:12-14; 18:2-

6; 19:1; 28:10; Is 20:2, 3; Os 1:2 
I) Profetas tinham vidas solitárias: 1 Rs 17:1; 2 Rs 4:10; Jr 16:1 

 
 
 



OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 

“PROFECIA” 
LIÇÃO TREZE (continuação) 

 

III - Profecia No N.T. 
A) O simples dom de profecia não contém revelação 
B) O simples dom de profecia é para edificação, exortação, e conforto: 1 Cor 14:2 

1 - Edificar; para carregar, construir ou fazer maior 
2 - Exortação; trazer mais perto O Senhor 
3 - Conforto; para consolar, encorajar, ou ajudar 

C) Todos na Igreja podem desejar habilidade para profetizar: 1 Cor 14:1,5,39 
D) Na casa de Filipe, o evangelista, que ira um dos sete, ficamos com ele. Tinha 

este quatro filhas donzelas, que profetizavam: At 21:8,9 
E) Um profeta chamado Ágabo; e, vindo Ter conosco, tomando o cinto de Paulo,  

ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo: 
Assim os judeus, em Jerusalém, farão ao dono deste cinto e o entregarão nas 
mãos dos gentios: At 21:11 

F) Profecia é para edificação, não a proclamação de morte /destruição:1 Cor 14:26 
G) Em tempos de culto, limitado para dois ou três: 1 Cor 14:29 
H) Existência do falso é prova da verdadeira; não despreza profecia: 1 Ts 5:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


