
As 12 Pedras do Alicerce — Aula 2B



1a Etapa: Os benefícios do Espírito Santo 

* O batismo do Espírito Santo é um batismo de amor

Gálatas 5:22-23 - O Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, 

paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 

próprio. 

João 7:38-39 — Quem crê em Mim, como diz a Escritura, do seu 

interior fluirão rios de água viva. Isto Ele dizia do Espírito que haviam 

de receber os que nEle cressem.

Esse batismo de poder que Jesus disse que fluiria do interior de cada 

um de nós como rios de águas é o batismo do poder do Seu amor! O 

universal amor de Deus nos leva a amar pessoas que não seria 

natural amarmos. Ajuda-nos, em algumas situações muito difíceis, 

até a "amarmos os 

nossos inimigos", como 

Jesus nos ensinou, ou 

mesmo pessoas de 

personalidade 

difícil.



* O Espírito Santo nos ajuda, inspira e fortalece

Efésios 3:16 — Oro para que, segundo as riquezas da Sua glória, [o 

Senhor] vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Seu 

Espírito no homem interior.

João 14:16 — Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, 

para que esteja convosco para sempre.

* O Espírito Santo nos guia e nos dá entendimento da 

Palavra de Deus

João 16:13 — Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos 

guiará em toda verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o 

que tiver ouvido, e vos anunciará o há de vir.

João 14:26 — Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai 

enviará em Meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará 

lembrar tudo o que vos tenho dito.

1 Coríntios 2:12 — Mas nós não recebemos o espírito do mundo, 

mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos 

conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.

Como o Espírito Santo já 

vivificou a Palavra para você?



* O Espírito Santo melhora o nosso relacionamento com o 

Senhor

Romanos 8:26 — Da mesma maneira também o Espírito ajuda as 

nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como 

convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos 

inexprimíveis.

João 14:26 — Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará 

em Meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de 

tudo o que vos tenho dito.

Ao invés de "Consolador", algumas 
traduções usam palavra "Ajudador." 
No original grego, o termo 
corresponde ao vocábulo parakletos 
cujo significado literal é "chamado 
para o lado de alguém." Era parte do 
jargão jurídico no sentido de 
assistência advocatícia, representante 
legal na defesa, ou advogado. Em 
outras palavras, alguém que 
defende a causa a 
terceiros. Num sentido 
mais amplo, um 
"intercessor" ou 
"consolador". 
Portanto a palavra 
"Consolador" 
incorpora a idéia 
do original melhor 
do que "Ajudador."



* O Espírito Santo dá poder à nossa testificação

Atos 1:8 — Mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito 

Santo, e sereis Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em 

toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.

Lucas 4:18 — O Espírito do Senhor está sobre Mim, pelo que Me 

ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-Me para apregoar 

liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os 

oprimidos.

A função principal para o batismo do Espírito Santo é lhe dar poder 

para testemunhar!

O Espírito Santo pode inspirar nossas palavras e comunicar a 

mensagem muito melhor do que nós. As nossas palavras com 

freqüência parecem insuficientes, mas o Espírito Santo pode fazer 

com que mexam com as pessoas, para que outros possam 

entender e sentir a profundidade daquilo que, com todas as nossas 

limitações, estamos tentando transmitir. O Espírito Santo preenche 

as lacunas, dando sentido e adicionando detalhes que falhamos 

em incluir. Como Paulo disse:

1 Coríntios 2:4-5 — A minha palavra e a minha pregação não 

consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas 

em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não 

se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.

Se estiver sendo sincero e fazendo o melhor que pode, o Senhor 

abençoará o seu testemunho! O Espírito Santo irá operar, 

independentemente das deficiências ou falhas do seu discurso, ou 

por pior que você se saia. Não há porque temer bagunçar as coisas, 

pois, seja o que for que diga na tentativa de compartilhar a 

verdade da Palavra, o Senhor vai abençoar.



2a Etapa: Os Dons do Espírito Santo 

Na aula anterior vimos como o Senhor enviou o Espírito Santo aos 
Seus primeiros discípulos e o efeito disso em suas vidas. Agora 
vamos examinar mais de perto os dons do Espírito e ver como 
podem fazer uma diferença em sua vida. 

1 Coríntios 12:4-10 — Existem tipos diferentes de dons espirituais, 
mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos 
diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo.  
Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que 
opera em todos nós.
A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o 
benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer 
conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de 
conhecimento especial. A um o mesmo Espírito dá grande fé, a outro 
o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de 
realizar milagres, a outro, a capacidade de profetizar. A outro ele dá 
a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou 
de outro espírito. A outro, ainda, dá a capacidade de falar em 
diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de 
interpretar o que está sendo dito. 
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O Senhor decide como os dons devem ser distribuídos.

Existem nove dons básicos do Espírito:

• Os dons invisíveis: discernimento, ciência (conhecimento) e 

sabedoria;

• O dom que ninguém pode deter: fé

• O dom orientador: profecia

• O dom renovador: cura

• O dom que "pára o trânsito": milagres

• O dom que edifica: línguas

• O dom revelador: interpretação de línguas

1 Coríntios 12:11 — Mas um só e o mesmo Espírito opera todas 

estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer.

Tiago 1:17 — Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, 

descendo do Pai da luzes, em quem não há mudança nem sombra 

de variação.



1. Discernimento

Por definição, discernimento é a "faculdade de julgar as coisas clara 
e sensatamente, discriminar; tino" — a habilidade de perceber o 
espírito e as intenções do que as pessoas digam ou façam. 
A Palavra de Deus nos exorta a discernir entre o bem e o mal.

1 João 4:1-3,6 —
Amados, não creias 
em todo espírito, mas 
provai se os espíritos 
vêm de Deus, porque 
já muitos falsos 
profetas têm surgido 
no mundo. Nisto 
conheceis o Espírito 
de Deus: Todo 
espírito que confessa 
que Jesus Cristo veio 
em carne é de Deus,  
mas todo espírito que 
não confessa a Jesus 
não é de Deus. ... 
Nisto reconhecemos 
o Espírito da verdade 
e o espírito do erro.



1 Coríntios 2:9-16 — Mas, como está escrito: as coisas que o olho 

não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do 

homem, são as que Deus preparou para os que O amam. Mas 

Deus no-las revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as 

coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens 

sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele 

está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o 

Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, 

mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos 

conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também 

falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que 

o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as 

espirituais.  Ora, o homem natural não compreende as coisas do 

Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-

las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é 

espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois 

quem conheceu a mente do Senhor, para que O possa instruir? 

Mas nós temos a mente de Cristo!

2. Conhecimento

O dom espiritual da ciência, 

ou conhecimento, excede 

em muito o conhecimento 

mental. É como ter um 

vislumbre do que Deus 

sente e pensa, permitindo-

lhe saber coisas que, de 

outra forma, lhe seriam 

desconhecidas.



3. Sabedoria

Tiago 1:5 — Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a 
Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á 
dada.
Provérbios 4:7 — A sabedoria é suprema; portanto, adquire a 
sabedoria. Sim, com tudo o que possuis adquire entendimento.
Provérbios 8:1, 5-7,11 — Não clama a sabedoria, e o 
entendimento não faz soar a sua voz? Entendei, ó simples, a 
prudência; vós, loucos, entendei a compreensão. Ouvi, pois 
proferirei coisas excelentes; os meus lábios se abrirão para a 
eqüidade. A minha boca proferirá a verdade, pois meus lábios 
abominam a impiedade. Pois melhor é a sabedoria do que os 
rubis, e de tudo o que se deseja nada se lhe pode comparar.

O que é sabedoria? É saber usar o 
conhecimento que Deus dá. É um 
dom maravilhoso! Ter conhecimento 
é uma coisa, é bom e é um dos dons 
do Espírito, mas saber utilizar esse 
conhecimento é outra história. É aí 
que entra a sabedoria, um outro 
dom do Espírito.

Você pode ter uma grande 
capacidade de guardar fatos, 
números, história e até mesmo 
conhecimento bíblico, mas se não 
souber usar essas informações para 
ajudar alguém, a si mesmo ou para 
um outro fim proveitoso, para que 
servem?



4. Fé

Hebreus 11:1,6 — Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam 
e a prova das coisas que se não vêem. Ora, sem fé é impossível 
agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima 
de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que O 
buscam.

Cada filho de Deus nascido de novo recebe uma medida de fé. A 
nossa fé aumenta sempre que lemos, absorvemos e agimos em 
conformidade com a Palavra de Deus. Mas possuir uma fé 
especialmente grande para certas coisas é um dom do Espírito 
Santo. 

O dom da fé abre caminho para os dons visíveis de cura e de 
milagres.

Para saber mais sobre fé, leia Hebreus 11.

5. Profecia

O dom de profecia — ou seja, a faculdade de receber mensagens 

do Senhor — é provavelmente o mais importante de todos os dons 

do Espírito.  

Uma pessoa pode profetizar linda e fluentemente numa linguagem 

quase bíblica, enquanto outra hesita, é lenta e se expressa de 

maneira um tanto quanto rudimentar. A diferença está nas 

ferramentas, nos instrumentos usados. Em ambos os casos, o 

Senhor é a origem e é tudo inspiração divina. O que varia são as 

características pessoais de quem recebe a profecia, seus dons, 

pontos fortes e fracos, habilidades e deficiências.

Como se trata de um assunto complexo, nós o examinaremos em 

detalhes nas outras aulas (4A e 4B).



6./7. Cura e milagres

Na lista de dons, cura e milagres são o sexto e sétimo. Acreditar 

que o Senhor pode curar é importante e bom para você e para os 

seus irmãos na fé, além de às vezes também ser necessário para 

beneficiar as pessoas fora do seu círculo.  

Muitas têm sido as vezes em que Deus usou curas e milagres para 

chamar a atenção das pessoas e atrair uma multidão, para que 

assim muitos pudessem ouvir a mensagem e crer. Mas repare que 

Deus usa o dom de cura dessa forma porque ama e Se importa 

com as pessoas, quer que sejam curadas e que se aproximem dEle. 

Essas curas não ocorrem para glorificar a pessoa a quem Deus deu 

o dom, pois ele deveria ser utilizado com sinceridade, humildade, e 

amor.

Jesus ainda opera 

milagres nos dias de 

hoje tanto em favor de 

Seus seguidores quanto 

por meio deles, inclusive 

milagres de cura. Ele 

promete:

João 14:12 — Em 

verdade, em verdade, 

vos digo que aquele que 

crê em Mim também 

fará as obras que Eu 

faço. E as fará maiores 

do que estas, porque Eu 

vou para o Pai.



8. Línguas

O dom de línguas é a habilidade de falar, orar ou louvar a Deus em 

uma ou mais línguas não aprendidas.

Atos 2:4 — Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a 

falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia 

que falassem.

Algumas vezes são idiomas terrenos, mas tipicamente são línguas 

celestes incompreensíveis tanto para quem as fala quanto para 

qualquer outra pessoa, exceto para as que possuem o dom de 

interpretação de línguas.

1 Coríntios 14:2 — Pois o que fala em língua não fala aos homens, 

senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala 

mistérios.

9. Interpretação de línguas

1 Coríntios 14:13-16 — Pelo que, o que fala em língua, ore para 

que a possa interpretar. Pois se eu orar em língua, o meu espírito 

ora, de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que 

farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o 

entendimento; cantarei com meu espírito, mas também cantarei 

com o entendimento.  

Às vezes, as línguas são dadas para serem entendidas somente 

pelo Senhor, mas também acontece do Senhor querer transmitir 

mensagens para você e possivelmente para outros entenderem e 

se beneficiarem. O Senhor pode lhe dar a interpretação da 

mensagem em línguas se Lhe pedir e se for algo que seja para 

você entender.



* Usando os dons de Deus com a motivação certa

O propósito principal dos dons do Espírito é ajudar os outros e nós 

mesmos a estarmos mais próximos do Senhor. Vejamos alguns 

exemplos: um milagre pode aumentar a fé de alguém. Uma oração 

em línguas pode ser usada pelo Senhor para elevar o nosso 

espírito. Podemos receber instrução por meio de uma profecia. 

São as dádivas de um Pai amoroso aos Seus filhos, para ajudá-los a 

entender a Ele próprio e a Sua vontade.

Não deveríamos menosprezar ou negligenciar os "dons do 

Espírito."

2 Timóteo 1:6 — Por este motivo eu te exorto que despertes o dom 

de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos.

1 Coríntios 12:31a — Portanto, procurai com zelo os melhores 

dons.

Os dons do Espírito não são brinquedos, não devem ser objetos de 

exibicionismo nem para ganho pessoal.



3a Etapa: Perguntas 

freqüentes sobre os 

dons do Espírito

* Os dons do Espírito Santo 

estão à disposição de 

qualquer um que peça, ou o 

Senhor decide quem recebe 

quais e quando? 

Acredite ou não, ambas as 

alternativas estão corretas. 

Algumas vezes o Senhor dá a 

alguém um certo dom sem a 

pessoa pedir. Entretanto, mais 

freqüentemente, o fará em 

resposta às nossas orações. O 

apóstolo Paulo explica que "...o 

mesmo Espírito opera todas 

estas coisas [dons espirituais], 

distribuindo particularmente a 

cada um como quer" (1 Coríntios 

12:11). Mas Paulo também 

aconselha: "procurai com zelo os 

melhores dons" (1 Coríntios 

12:31). Porque ele nos diria para 

procurarmos ter se não fossem 

para nós?



* Como e quando posso esperar que meu novo dom se 

manifeste?

Se pedir um dom ao Senhor, Ele o atenderá, mas escolherá os que 

lhe serão mais importantes e a hora certa para a sua 

manifestação. Tenha paciência!

Tiago 1:4 — Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para 

que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. 

Se achar que não obteve resultado imediato, não desista nem 

duvide. Apenas volte à Palavra que é a fonte da sua fé. Leia e 

absorva a Palavra e a sua fé aumentará (Romanos 10:17). O 

Senhor nem sempre atende a sua oração imediatamente, ou da 

maneira que você espera ou gostaria que Ele o fizesse, mas isso 

não significa que você deveria parar de orar. Da mesma forma, é 

possível que Ele não use os seus dons espirituais como espera ou 

gostaria, mas isso não significa que você não os tem ou que 

deveria parar de tentar usá-los. Continue orando, confiando no 

Senhor, e Ele não vai falhar! A Seu tempo e à Sua maneira, Ele 

trará os resultados que sabe serem os melhores.

* Amor

Você pode ter todos os dons do Espírito, saber profetizar, falar em 

línguas, ter conhecimento e tudo mais, mas não vai adiantar 

muito, a não ser que tenha amor! O amor é o mais importante! 

Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios:

1 Coríntios 12:31-13:1 — Portanto, procurai com zelo os melhores 

dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ainda 

que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse 

amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine.



Querido Jesus, sei 

que preciso mais do 

Seu amor e poder na 

minha vida. Por 

favor, encha-me 

agora mesmo com o 

Seu Espírito Santo. 

Conceda-me os dons 

do Seu Espírito e 

ajude-me a usá-los 

para amar e ser uma 

maior testemunha 

do Seu amor. Ajude-

me a cultivar um 

relacionamento mais 

íntimo com Você, 

para entender 

melhor a Sua 

Palavra e colocá-la 

em prática na minha 

vida. Amém.
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