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Dons Espirituais

Em nosso último encontro vimos que o Senhor Jesus deixou uma missão a igreja – um objetivo
organizacional, por assim dizer – e também derramou dons espirituais sobre a igreja que, quando colocados
em ação, geram ações e frentes ministeriais como nos ensinou Paulo: “Há diferentes tipos de dons, mas o
Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de
atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos” (1Co 12.4-6). Logo, pelo fato da igreja ter um
objetivo, ter membros que fazem funções específicas e de forma coordenada podemos afirmar com
tranquilidade que a igreja tem um lado organizacional. 1
No entanto, nesse encontro vamos pensar mais detidamente sobre o que são os dons espirituais.
Os dons espirituais aparecem no Novo Testamento como “habilidades [que] são fruto da capacitação
graciosa de Deus”.2 Em geral quando aparece “dom espiritual” em nossa tradução estão sendo utilizadas
no grego duas palavras. A primeira é “charisma” (χάρισμα), 3 que vem da raiz de “graça” (χάρις). Este termo
aparece 16 vezes nos escritos de Paulo e uma vez na primeira epístola de Paulo, dando o sentido de que
os dons são distribuídos de forma generosa pelo Espírito Santo, por sua livre graça.4 Isso quer dizer que os
dons são resultantes da graça e não de qualquer merecimento de nossa parte: “Temos diferentes dons, de
acordo com a graça que nos foi dada” (Rm 12.6).
A outra palavra que ocorre com frequência com o sentido de “dom espiritual” é o termo
pnĕumatikŏn (πνευματικwν),5 que por sua vez da raiz de “espírito” (πνεῦμα) e significaria “espiritual”. Paulo
usa esse termo principalmente em 1Co 12 e 14, mostrando que os dons são de fato dádivas espirituais
concedidas pelo Espírito Santo.
Carson argumenta que nos textos de Paulo – em especial 1Co 12 e 14 – fica claro que o apóstolo
não tinha a intenção de tecer uma definição rígida dos dons espirituais, mas mostrava que eram
capacidades dadas por Deus que quando colocadas a serviço da edificação do outro se tornavam um
ministério.6 Logo, os dons operam de maneira concreta servindo, abençoando, edificando e ministrando.7
Afinal, esse é um critério certo e infalível que ocorre nos textos de Paulo sobre o uso correto dos
dons: eles devem ser colocados em prática para a edificação da igreja (Ef 4; 1Co12; Rm12).8 Logo, podemos
seguir a definição de Schwarz: “um dom espiritual é uma capacidade especial que Deus dá a cada membro
do corpo de Cristo – de acordo com sua graça – e que deve ser usada para a edificação da igreja”.9
É claro no Novo Testamento o fato de que todo cristão tem pelo menos um dom e, portanto, uma
função a desempenhar no corpo de Cristo como vemos em 1Co 12.7 e 1Pe 4.10,10 embora tenhamos
recebidos dons diferentes de acordo com a sabedoria do Espírito Santo (Rm 12.4-8; 1Co 12.17-20). Logo,
é de grande importância que cada cristão conheça seus dons e sirva de acordo com os mesmos, pois “a
medida que cristãos vivem de acordo com os seus dons espirituais, eles não trabalham pelas próprias
forças, mas o Espírito de Deus trabalha neles. Assim, pessoas bem normais podem efetuar tarefas bem
especiais”.11 Além disso, podemos crer que os dons são dados em definitivo e não podem ser perdidos ou
mudados, pois não podemos ser um dia mão no corpo de Cristo e no outro pé.12
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Isso nos leva a uma questão polêmica: quantos dons existem? Veja as listas de dons espirituais
presentes no Novo Testamento:13
1Co 12.8-10

1Co 12.28

Rm 12.6-8

Apóstolos
Profetas
Mestres

Palavra de sabedoria
Palavra de
conhecimento
Fé
Cura
Operações de
milagres
Profecia
Discernimento de
espíritos
Variedade de
línguas
Interpretação de
línguas

Ef 4.11

1 Pe 4.11

Apóstolos
Profetas
Mestres
Evangelistas
Pastores

Cura
Operações de
milagres
Profecia

Variedade de
línguas

Socorro
Governo
Serviço
Ensino
Exortação
Contribuição
(Generosidade)
Liderança
Misericórdia
(Socorro?)

Serviço

Falar (Profecia?)

Se nossa percepção dos dons listados forem estiverem corretos, então vemos 23 dons aqui
representados. No entanto, alguns autores sugerem que as listas do Novo Testamento não pretendem
fechar mas abrir a percepção sobre as capacidades dadas pelo Espírito, como afirma Tomaz: “as listas são
diferentes umas das outras, isso demonstra que não existe nestes textos nenhuma pretensão de que as
mesmas fossem exaustivas”.14 Schwarz utiliza o mesmo argumento para afirmar que podemos pressupor a
existência e operação de outros dons que não tenham sido nomeados nas listas do Novo Testamento,
como o dom musical ou ainda o de intercessão.15
Por fim Gene Getz insiste em um ponto importante mas frequentemente deixado de lado: o fato
de que Paulo apelou para que os cristão de Corinto buscassem os melhores dons em 1Co 21.31 e 14.1.16
O que seriam os melhores dons? Paulo mesmo cita o de profecia e Getz interpreta que os melhores dons
seriam apostolado, profecia, evangelismo e pastorado/mestre. Qual seria o critério para Paulo afirmar que
esses dons eram melhores? Pelo contexto seria sua capacidade de edificar o maior número de cristãos no
corpo de Cristo, de forma que esses dons parecem ter um impacto mais vasto que outros. Contudo, é
sempre importante lembrar que Paulo ressaltou que todos os dons são importantes para a edificação do
corpo de Cristo e todos igualmente dignos diante daquele que distribui os dons graciosamente.
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