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AULA - EBD - 04/07/2021 até 01/08/2021
O verdadeiro pentecostalismo

Tema: Dons espirituais, pessoais e ministeriais
Texto base: 1 Coríntios 12:7

Contexto

1. Os dons divinos possuem o propósito de atender as demandas do Reino de Deus;
2. O Espírito que manifesta os dons é o mesmo (1 Coríntios 12:4-5);

Tópicos

1. Os nove dons do Espírito Santo em 1 Coríntios 12 não são os únicos:
a. Visões: 2 Coríntios 12:1;
b. Sonhos: Números 12:6;
c. Habilidades: Êxodo 35:31-33;
d. Visões e sonhos: Joel 2:28, Atos 2:17;

2. Os dons não substituem a Palavra de Deus, mas possuem um fim específico (1 Coríntios 12:7):
a. Infelizmente hoje o dom está acima da Palavra de Deus, gerando muita confusão (2

Timóteo 3:16-17);
3. Dom da palavra da sabedoria (1 Coríntios 12:8):

a. Grego: logos sophia (G4678);
b. Significa: sabedoria, inteligência ampla e completa, conhecimento sobre diversos assuntos;
c. Dom relacionado a fala;
d. 1 Reis 4:29 (Salomão);

4. Dom da palavra do conhecimento (1 Coríntios 12:8):
a. Grego: logos gnosis (G1108);
b. Significa: entendimento profundo;
c. Dom relacionado a fala;
d. É como se a "sophia" abrisse caminho para a "gnosis" (variedade => profundidade);
e. Salmos 92:5 (provavelmente Davi), 1 Coríntios 2:10;

5. Dom da fé (1 Coríntios 12:9):
a. Grego: pistis (G4102);
b. Significa: convicção da verdade de algo;
c. É ver o que é invisível, pensar o impensável, ouvir o que não é dito e fazer o que é

impossível;
d. Noé e Abraão viram o invisível (Hebreus 11:7-10);

6. Dons de curar (1 Coríntios 12:9):
a. Grego: iama (G2386);
b. Significa: cura de forma geral;
c. O plural pode se referir a todo o tipo de cura, inclusive externa e interna;
d. Os Apóstolos Pedro e João (Atos 3:6,11) [alpendre era uma varanda sustentada por

colunas; galerias];
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7. Operações de milagres (1 Coríntios 12:10):
a. Grego: dunamis (G1411);
b. Significa: poder ou força para realizar milagres;
c. Entendemos como milagres extraordinários, como influência na física e na natureza;
d. Bons exemplo seriam Jesus acalmando os ventos e o mar (Mateus 8:27) e Moisés abrindo

o mar (Êxodo 14:21);
8. A profecia (1 Coríntios 12:10):

a. Grego: propheteia (G4394);
b. Significa: profecia, Deus falar através do homem;
c. Discurso que emana da inspiração divina, podendo ser uma reprovação, uma admoestação,

um conforto ou para revelar algo oculto;
d. Ageu e a pessoalidade como se Deus estivesse ali (Ageu 1:7-8);
e. Timóteo recebeu seu chamado por profecia (1 Timóteo 4:14);

9. Discernimento de espíritos (1 Coríntios 12:10):
a. Grego: diakrisis (G1253);
b. Significa: discernimento, julgamento, distinção;
c. Saber se o que está na pessoa é algo bom ou ruim, se referindo a um espírito maligno ou a

intenções e desejos ou ainda aos três espíritos [espírito humano, espírito maligno e Espírito
de Deus];

d. Jesus e os discípulos (Lucas 9:55); Discernir pensamentos e intenções (Hebreus 4:12);
10. Variedade de línguas (1 Coríntios 12:10):

a. Grego: genos glossa (G1100);
b. Significa: idioma de uma raça, tribo ou nação;
c. Alguns entendem exclusivamente como sendo o dom carismático de línguas estranhas,

outros entendem como sendo os idiomas e outros entendem como sendo as duas coisas,
por conta de 1 Coríntios 14:2,4,5,14;

d. A Bíblia do Expositor de Jimmy Swaggart explica em 1 Coríntios 12:30 (página 2089) que
há línguas distintas em todos que são inicialmente batizados com o Espírito Santo, mas não
são todos que concordam com essa idéia pentecostal oriunda do avivamento da Rua Azusa
em 14 de abril de 1906 EC;

e. Cremos portanto nas duas possibilidades, uma vez que esta lista não é finita;
f. Cornélio e o Apóstolo Pedro (Atos 10:44-48);

11. Interpretação de línguas (1 Coríntios 12:10):
a. Grego: hermeneia (G2058);
b. Significa: interpretação - de onde vem hermenêutica;
c. Se refere à interpretação das línguas citadas anteriormente;

12. Apóstolos (1 Coríntios 12:28):
a. Grego: apostolon (G652);
b. Significa: alguém enviado para longe com ordens, um mensageiro;
c. Seria o termo grego para missionário, que é um termo em latim;
d. O apóstolo tem um agravante de ser especificamente chamado pela vontade de Deus (1

Coríntios 1:1, Lucas 6:13);
e. O prefixo "apo" nas palavras gregas possui a idéia de distância:

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/radicais-prefixos-gregos.htm

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/radicais-prefixos-gregos.htm
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f. Um apóstolo da igreja moderna é essencialmente uma farsa, já que ele está alocado e
liderando uma congregação local e não em missão;

g. Como o didaquê (doutrina, ensino, instrução) ensina sobre os profetas e apóstolos:

Capítulo XI - Os Apóstolos e Profetas
Da hospitalidade para com os apóstolos e profetas
Escrito entre 60 EC e 90 EC

1. Se, portanto, alguém chegar a vós com instruções conformes com tudo aquilo que
acima é dito, recebei-o.

2. Mas, se aquele que ensina é perverso e expõe outras doutrinas para demolir, não
lhe deis atenção; se, porém, ensina para aumentar a justiça e o conhecimento do
Senhor, recebei-o como o Senhor.

3. A respeito dos apóstolos e profetas, fazei conforme as normas (texto grego: dogma)
do Evangelho.

4. Todo o apóstolo que vem a vós seja recebido como o Senhor.
5. Mas ele não deverá ficar mais que um dia, ou, se necessário, mais outro. Se ele,

porém, permanecer três dias é um falso profeta.
6. Na sua partida, o apóstolo não leve nada, a não ser o pão necessário até a seguinte

estação; se, porém, pedir dinheiro é falso profeta.
7. E não coloqueis à prova nem julgueis um profeta em tudo que fala sob inspiração,

pois todo pecado será perdoado, mas este pecado não será perdoado [Cf Mt 12,31].
8. Nem todo aquele que fala no espírito é profeta, a não ser aquele que vive como o

Senhor. Na conduta de vida conhecereis, pois, o falso profeta e o (verdadeiro)
profeta.

9. E todo profeta que manda, sob inspiração, preparar a mesa não deve comer dela; ao
contrário, é um falso profeta.

10. Todo profeta que ensina a verdade sem praticá-la é um falso profeta.
11. Mas todo profeta provado (e reconhecido) como verdadeiro, representando o

mistério cósmico da Igreja, não ensinando, porém, a fazer como ele faz, não seja
julgado por vós, pois ele será julgado por Deus. Assim também fizeram os antigos
profetas.

12. O que disser, sob inspiração: dá-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não o
escuteis; se, porém, pedir para outros necessitados, então ninguém o julgue.

13. Profetas (1 Coríntios 12:28):
a. Grego: prophetes (G4396);
b. Significa: porta voz movido pelo Espírito de Deus, alguém que fala por inspiração divina ou

alguém que recebeu inspiração concernente à eventos futuros;
c. Os profetas do Antigo Testamento possuíam este dom;
d. Jeremias (Jeremias 2:1);
e. Os falsos profetas também fazem sinais, mas deveriam ser apedrejados ou ignorados

(Deuteronômio 13:1-5, Deuteronômio 18:20-22);
f. O diabo também faz fogo descer do céu e enganar com sinais (Apocalipse 13:13-16);

14. Mestres (1 Coríntios 12:28):
a. Grego: didaskalos (G1320);
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b. Significa: professor;
c. É literalmente alguém que ensina a respeito das coisas de Deus, e dos deveres do homem;
d. Presbíteros [ministros] (1 Timóteo 5:17);

15. Milagres e curas (1 Coríntios 12:28):
a. Grego: dunamis (G1411) e iama (G2386);
b. Significa: milagres sobrenaturais e curas de todas as enfermidades possíveis;
c. Cada dom foi explicado anteriormente de forma individual;

16. Socorro (1 Coríntios 12:28):
a. Grego: antilepsis (G484);
b. Significa: auxiliar, ajudar, assistência;
c. A contribuição material ou um auxílio em forma de comida também são ações manifestas

pelo Espírito Santo na vida do cristão, como uma preocupação genuína e não como forma
de salvação - mas como resultado dela;

d. Discípulos (Atos 11:29), Viúvas (1 Timóteo 5:10);
17. Governos (1 Coríntios 12:28):

a. Grego: kubernesis (G2941);
b. Significa: governo, administração, direção;
c. O papel de um pastor ou líder de uma congregação, bem como os administradores;
d. Presbíteros/bispos (1 Tessalonicenses 5:12);

18. Variedade de línguas (1 Coríntios 12:28):
a. Grego: genos glossa (G1100);
b. Significa: idioma de uma raça, tribo ou nação;
c. Foi explicado anteriormente;

19. Outra lista de dons parecida com a lista anterior está em Romanos (Romanos 12:5-8);
20. Ministério (Romanos 12:7):

a. Grego: diakonia (G1248) e diakonos (G1249);
b. Significa: serviço (diakonia), os que executam pedidos de outros (diakonos), proclamam e

promovem a religião entre os homens, preparam e ofertam alimento;
c. A diferença: diakonia se refere ao serviço em si e diakonos se refere ao que faz o

serviço;
d. Também se refere ao diácono na igreja;
e. O Apóstolo Paulo e Apolo eram diáconos neste sentido [G1249] [servos] (1 Coríntios 3:5, 1

Timóteo 1:12);
f. O Senhor Jesus era um diácono neste sentido [G1249] [ministro da circuncisão] (Romanos

15:8);
21. O que exorta (Romanos 12:8):

a. Grego: parakaleo (G3870);
b. Significa: chamar para o (meu) lado, chamar, convocar, consolar, encorajar, fortalecer ou

falar por meio de solicitação, conforto, instrução, exortação etc;
c. O Apóstolo Paulo cita "exortar com dedicação", onde o termo grego paraklesis (G3874)

significa convocação, aproximação, súplica [no sentido de ajuda];
d. Muitos querem pregar falsas exortações, afastando o povo da ajuda divina ao invés de

aproximá-los do amor pelo arrependimento;
e. O Apóstolo Pedro e as 3 mil almas pela exortação ao arrependimento (Atos 2:38-41);

22. O que contribui (Romanos 12:8):
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a. Grego: metadidomi (G3330);
b. Significa: dar, compartilhar;
c. O Apóstolo Paulo cita "contribui, com liberalidade", onde o termo grego haplotes (G572)

significa singeleza, simplicidade, sinceridade, honestidade, não egoísta;
d. As ofertas e dízimos são passados para os gregos como formas de contribuição (2

Coríntios 9:7, Lucas 8:3) e também foi usada com esta idéia em mente no Antigo
Testamento por Davi (1 Crônicas 29:9);

e. A idéia é não fazer por obrigação, mas de forma voluntária e honesta;
23. O que preside (Romanos 12:8):

a. Grego: proistemi (G4291);
b. Significa: estar à frente, colocar sobre, estar sobre, superintender, presidir sobre, ser um

protetor ou guardião, cuidar, dar atenção;
c. A idéia passada não se refere apenas ao líder da congregação, mas aos líderes de forma

geral;
d. O Apóstolo Paulo cita "presidir, com diligência", onde o termo grego spoude (G4710)

significa empenhar-se por algo, interessar-se com muita seriedade;
24. O que exerce misericórdia (Romanos 12:8):

a. Grego: eleeo (G1653);
b. Significa: ajudar alguém aflito, ajudar alguém que busca auxílio, levar ajuda ao miserável;
c. Não é esperar para fazer, mas é buscar fazer por alguém, é exercer indo de encontro aos

aflitos com alegria;
25. Outra lista de dons parecida com as listas anteriores está em Efésios (Efésios 4:11);
26. Outros para evangelistas (Efésios 4:11):

a. Grego: euaggelistes (G2099);
b. Significa: aquele que traz boas novas, evangelista, pregadores do evangelho [da mensagem

bíblica];
c. Entende-se como aquele que propaga as boas novas, levando o evangelho onde precisar,

mas diferente do missionário ele não fica preso àquele local;
d. O termo evangelista é aplicado em empresas para divulgar marcas e novas tecnologias,

por exemplo, a fim de difundi-las;
27. Outros para pastores (Efésios 4:11):

a. Grego: poimen (G4166);
b. Significa: pastor, pessoa que possui o cuidado e controle sob outros que seguem seus

preceitos, o que preside, o que dirige;
c. O pastor é a autoridade máxima da congregação, porque sua função demanda

autoridade, e uma autoridade baseada no exemplo (1 Pedro 5:1-4);
d. O pastor é a figura de autoridade e exemplo a ser imitada na congregação (Hebreus 13:7);
e. O líder da congregação é figura de autoridade a ser obedecida pelo cuidado que ele tem

(Hebreus 13:17):
1. O termo grego para guia ou pastores neste texto é hegeomai (G2233), que

significa conduzir, ir adiante, ser um líder, ter autoridade sobre; qualquer tipo de líder,
chefe ou comandante;

2. Como o contexto de Hebreus 13 está falando de pastores, entende-se que no
versículo 7 também está falando dos mesmos pastores;

f. O pastor, bispo e presbítero eram termos usados para a mesma pessoa:
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1. O Apóstolo Paulo chama os presbíteros, dizendo que o Espírito Santo os colocou
como bispos para pastorear a igreja de Deus que Ele comprou com seu próprio
sangue (Atos 20:17,28);

2. O Apóstolo Pedro foi designado por Jesus para pastorear (João 21:26), mas se
apresenta como presbítero (1 Pedro 5:1);

3. O Apóstolo Pedro apresenta Jesus como pastor e bispo das nossas almas (1
Pedro 2:25);

4. Uma regra simples que uso é:
1. Presbítero é o que a pessoa é: ancião;
2. Bispo é o que a pessoa faz: supervisionar, cuidar;
3. Pastor é como a pessoa faz: apascentando, pastoreando;

28. Outra lista de dons parecida com as listas anteriores está em Atos (Atos 2:17-18);
29. O Espírito Santo é simbolizado por água ou azeite, por isso Joel e o Apóstolo Pedro usam o

termo "derramar" (Atos 2:17, Joel 2:28);
30. A lista em Atos 2 e Joel 2 fala sobre o Espírito Santo ser derramado de forma indistinta e não

apenas em pessoas específicas, como acontecia no Antigo Testamento:
a. O texto estaria então dizendo que o Espírito Santo seria derramado sobre pessoas de

qualquer sexo ou idade, servos ou livres;
31. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão (Atos 2:17):

a. Grego: propheteuo (G4395);
b. Significa: profetizar, ser um profeta, proclamar por inspirações divinas, predizer;
c. Tanto jovens, como adultos ou ainda idosos poderão ser um instrumento de Deus quando

buscarem a Deus de todo o coração (Jeremias 29:13);
d. O mesmo termo grego é usado em 1 Coríntios 14:1-4, quando o Apóstolo Paulo cita a

profecia como o principal dom a ser buscado, para que toda a igreja fosse edificada;
e. A mesma palavra grega é usada em Atos 2:18 ao falar dos servos e das servas;

32. Vossos jovens terão visões (Atos 2:17):
a. Grego: horasis (G3706);
b. Significa: o ato de ver, o sentido da visão, os olhos, forma visível, forma aparente;
c. O Espírito Santo pode momentaneamente permitir a seus servos observarem coisas

visivelmente como forma de comunicação;
d. Peça sempre direção à Deus para transmitir alguma coisa que foi vista, pois se você não

tem o discernimento da visão, tampouco o outro entenderá;
e. Um achismo pode destruir uma vida ou família;

33. E sonharão vossos velhos (Atos 2:17):
a. Grego: enupnion (G1798);
b. Significa: sonho;
c. O Senhor continua falando através de sonhos, mas a Bíblia não diz que todo o sonho é

Deus falando;
d. Peça sempre direção à Deus para que Ele te diga o sentido do sonho;
e. Um achismo pode destruir uma vida ou família;

34. O dom supremo do amor é o mais negligenciado (1 Coríntios 13:1-3 [1-13]);
35. A vinda do Espírito Santo indica o início do derramamento e o início dos últimos dias (Atos

2:16-21):
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a. Alguns eventos ainda não tinham acontecido e nem mesmo pessoas estavam na festa
sonhando, pois a idéia é que o pentecostes marcaria o início de tudo, inclusive o início do
fim;

36. A revelação escrita dada pelo próprio Espírito Santo está acima de tudo (2 Timóteo 3:14-16):
a. Várias religiões alegam seus milagres;
b. Se os milagres atestam a religião, então todas estão corretas;
c. Satanás se transfigura em anjo de luz (2 Coríntios 11:14);
d. Devemos lembrar que os milagres são em sua maioria atuações humanamente

impossíveis no mundo físico (vento, mar, fogo, tempestade, multiplicação, transformação,
trazer a existência física o que não existe, restauração de órgãos e da saúde em geral, a
Terra parar etc), mas perfeitamente possível ao Criador de tudo o que existe;

37. Nós devemos lembrar que satanás também tem os seus milagres (João Calvino);
38. No dia 20/06 a Rádio Melodia fez um debate sobre "O que é ser cheio do Espírito Santo":

a. Video: https://www.youtube.com/watch?v=GYFz_sN79fA
b. Foi afirmado que os que seguem a teologia pentecostal pensam diferente das pessoas de

fé reformada quanto à evidência do batismo com o Espírito Santo;
c. Mas todos concordaram que alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que tem

caráter de cristão e que anda em santidade e não alguém que possui algum dom;
d. No final tem uma votação, e isso me preocupou ainda mais, pois apenas 1% (um) dos

cristãos disseram saber o que era ser cheio do Espírito Santo e 99% não sabia.


