
Lucas 19.1-10 
 

1 Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. 
 
2 Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de 
publicanos e era rico. 
 
3 Este procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da 
multidão, porque era de pequena estatura. 
 
4 E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque 
havia de passar por ali. 
 
5 Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-
lhe: Zaqueu, desce depressa; porque importa que eu fique hoje 
em tua casa. 
 
6 Desceu, pois, a toda a pressa, e o recebeu com alegria. 
 
7 Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: Entrou para ser 
hóspede de um homem pecador. 
 
8 Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, 
Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens; e se em alguma 
coisa tenho defraudado alguém, eu lho restituo quadruplicado. 
 
9 Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto 
também este é filho de Abraão. 
 
10 Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia 
perdido. 

 
Quando leio esta passagem sobre a conversão de Zaqueu, faço a 
seguinte leitura espiritual:  
 
Imagino o Senhor Jesus, em cada culto que celebramos, 
oferecendo a todos algo infinitamente maior e mais forte do que 
todos os pecados e crimes já cometidos por alguém. 
 
Imagino Ele dizendo a todos que se sentem assim como Zaqueu se 
sentiu: “Se tão somente me deixares pousar hoje no teu 
coração, serás salvo, serás liberto e serás perdoado. 
Receberás uma nova vida e um novo coração, assim como dei 
a Zaqueu.” 
 
Na verdade, quando estamos reunidos cultuando a Deus, a 
presença do Espírito Santo é tão grande e tão poderosa, que todos 
os pecados que foram cometidos, tornam-se nada, são apagados e 
aniquilados mesmo, por tão majestosa presença. 
 



Assim como Zaqueu foi tocado pelo Espírito Santo de forma tão 
poderosa, todos aqui também podem! 
 
Por isso que precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos de 
sua direção, precisamos dar liberdade a Ele e precisamos dos Seus 
dons.  

Precisamos desejar e ativar os dons espirituais em nossa vida. 

Em uma construção natural, de prédios e casas, por exemplo, são 
procurados profissionais qualificados, responsáveis e que 
desempenhem bem sua profissão, afim de que a construção fique 
sem falhas de maneira que não venha a sofrer danos futuros. 

A igreja do Senhor só é possível de ser edificada quando existem 
homens e mulheres que fluem nos dons que o Espírito libera para 
sua igreja, e esses tem sido dias em que o Senhor tem liberado 
esses dons para aqueles que querem ser colunas na edificação 
dessa obra. 

I Coríntios 12:1 – 31 “A respeito dos dons espirituais, não 
quero, irmãos, que sejais ignorantes… Ora, os dons são 

diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade 
nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas 
realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 
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; e a outro, segundo o mesmo Espírito, a 
palavra do conhecimento; a outro, no mesmo Espírito, a fé; e a 
outro, no mesmo Espírito, dons de curar; a outro, operações de 
milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos; 
a um, variedade de línguas; e a outro, capacidade para 
interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas 
estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, 
individualmente… Entretanto, procurai, com zelo, os melhores 
dons.” 
I Coríntios 14:12 “Assim, também vós, visto que desejais dons 
espirituais, procurai progredir, para a edificação da igreja.” 

Nesses textos podemos perceber que a igreja do Senhor só pode 
ser edificada quando existem membros que fluem nos dons do 
Espírito, pois cada um desses dons, sendo usados de maneira 
sábia e organizada, cooperam para o crescimento e avanço da 
igreja. 

Esses dons são liberados pelo próprio Senhor, para aqueles que 
desejam ser um edificador da igreja, a fim de que ela se torne forte 
e prevalecente. 



A igreja precisa aprender sobre os dons espirituais 

Porém, o grande problema que vemos hoje é que muitos irmãos 
desconhecem esses dons e até mesmo nem sabem quais 
possuem.  

O apóstolo Paulo diz claramente que não devemos ser ignorantes 
com relação aos dons do Espírito, ou seja, ele queria que a igreja 
do Senhor não fosse faltosa de conhecimento, seu desejo e 
encargo era para que todos conhecessem e tivessem prática 
nesses dons.  

Em nosso meio existem 3 classes de pessoas que são faltosas 
de conhecimento, com relação aos dons do Espírito: 

1 – Aqueles que não tem nenhum conhecimento acerca dos dons, 
não sabem que existem; (geralmente esses são os novos 
convertidos)  

2 – Aqueles que sabem que existe o dom, todavia não sabem qual 
possui;  

3 – Aqueles que sabem que possui o dom, sabem qual é esse dom, 
porém não sabe como usar; 

Uma igreja vencedora só pode ser edificada quando seus membros 
sabem qual é o seu dom e sabem como e quando usá-los.  

Se todos os membros soubessem quais são os seus dons e 
fluíssem nesses dons, a realidade dos nossos discipulados, nossas 
células, nossos cultos e nossos Encontros, seriam totalmente 
diferentes através dos dons, o Espírito Santo agindo com total 
liberdade na igreja. 

Exemplos na Bíblia 

1. Os primeiros crentes (Atos 2) - 4 E todos ficaram cheios do 

Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o 
Espírito lhes concedia que falassem.5 Habitavam então em 
Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há 
debaixo do céu.6 Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a 
multidão; e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua 
própria língua.7 E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns 
aos outros: Pois quê! não são galileus todos esses que estão 
falando? ............41 De sorte que foram batizados os que receberam 

a sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil almas; 

Orar em Línguas estranhas 
 
 



2. Pedro e João (Atos 3) - 4 E Pedro, com João, fitando os olhos 

nele, disse: Olha para nós.5 E ele os olhava atentamente, 
esperando receber deles alguma coisa.6 Disse-lhe Pedro: Não 
tenho prata nem ouro; mas o que tenho, isso te dou; em nome de 
Jesus Cristo, o nazareno, anda. 
7 Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou; imediatamente os 
seus pés e artelhos se firmaram 8 e, dando ele um salto, pôs-se em 
pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, 
saltando e louvando a Deus. 

Atos 4.4 - Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se 

elevou o número dos homens a quase cinco mil. 

Dom de Curas 
 
3. Pedro (Atos 5) – 1 Mas um certo homem chamado Ananias, 

com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade,2 e reteve parte 
do preço, sabendo-o também sua mulher; e levando a outra parte, 
a depositou aos pés dos apóstolos.3 Disse então Pedro: Ananias, 
por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao 
Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno?4 Enquanto 
o possuías, não era teu? e vendido, não estava o preço em teu 
poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não 
mentiste aos homens, mas a Deus.5 E Ananias, ouvindo estas 
palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que 
souberam disto. 

Palavra de Conhecimento 
 
4. Paulo (Atos 13) – 6 Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, 

acharam um certo mago, falso profeta, judeu, chamado Bar-Jesus, 
7 que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este 
chamou a Barnabé e Saulo e mostrou desejo de ouvir a palavra de 
Deus. 8 Mas resistia-lhes Elimas, o encantador (porque assim se 
interpreta o seu nome), procurando desviar a fé do procônsul.9 
Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, 
fitando os olhos nele,10 disse: Ó filho do Diabo, cheio de todo o 
engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás 
de perverter os caminhos retos do Senhor?11 Agora eis a mão do 
Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. 
Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas e, andando à 
roda, procurava quem o guiasse pela mão.12 Então o procônsul, 
vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina 
do Senhor. 

Discernimento de espíritos 

 

Cada membro deve buscar os dons espirituais 

Muitas pessoas não buscam esses dons pois acham que isso é 
exclusividade do pastor da igreja. No entanto, o próprio Senhor 
quebra esse paradigma quando o apóstolo Paulo diz que o Senhor 



é quem libera os dons para quem lhe apraz, ou seja, para quem Ele 
quer, e a quem deseja receber,  

Porém, para receber esses dons devemos gastar tempo para 
buscá-los pois Deus diz que, quem procura acha. 

Estamos acostumados em fazer jejuns, campanhas de oração e 
vigílias para tantas coisas, e isso é correto, mas devemos tomar o 
hábito de gastar esse mesmo tempo, com intensidade, em buscar 
cada um desses dons. A igreja do Senhor precisa que seus 
membros busquem com zelo os melhores dons para a edificação da 
sua obra. 

Nós limitamos o liberar desses dons pois já temos um pré-conceito 
acerca de como Deus irá trabalhar e agir, com isso impedimos as 
diversas formas que Deus tem para manifestar e operar seus sinais 
e milagres. 

Até hoje quanto tempo você já gastou para receber algum dom do 
Espírito? Você já se dedicou com zelo em busca de ferramentas 
para a edificação da igreja? 

Para buscar esses dons precisamos saber para que serve cada 
um: 

• Palavra de Sabedoria: Uma palavra que traz uma solução 
sobrenatural sobre os problemas naturais, uma resolução que 
ninguém jamais pensaria; 

• Palavra de Conhecimento: É quando Deus revela algo oculto 
para um fim proveitoso, esse dom te capacita a ter conhecimento 
daquilo que está em oculto;  

• Dom da Fé: Deus te capacita para crer no extraordinário, é ter a fé 
acima da sua própria fé;  

• Dom de Cura: É a capacidade de orar pelos enfermos e eles 
serem curados, mas a cura acontecerá para a edificação da igreja, 
nunca para engrandecimento ou enriquecimento próprio. 

• Dom de Operar Milagres: Você tem a capacidade de conduzir os 

milagres do Senhor, Ele te dá o poder de controlar a manifestação 
desses milagres;  

• Dom de Profecia: Deus te capacita para antecipar aquilo que 
ainda não aconteceu, você anuncia o que ainda vai acontecer e 
chama a existência o que ainda não existe.  



• Dom de Discernimento de Espíritos: Deus mostra para você 
qual é o espírito que está operando naquele lugar, a fim de que 
você ore de maneira específica quebrando aquela manifestação;  

• Dom de Orar em Variedades de Línguas: Esse dom é para a 
edificação pessoal, é uma arma poderosa na disciplina da mente. 

No entanto, a igreja pode ser edificada também, mas para que isso 
ocorra, deve ser acompanhado pelo dom de interpretar línguas;  

• Dom de Interpretação de Línguas: Deus capacita você para 
interpretar a oração que está sendo feita em línguas, não é traduzir 
e sim interpretar fluindo debaixo do mesmo espírito. Geralmente 
ocorre para que os incrédulos creiam na presença de Cristo em 
nosso meio. 

 

Conclusão 

Meu desejo é que nesses dias nós possamos buscar com zelo cada 
um desses dons, a fim de que a igreja do Senhor venha ser 
edificada e as nossas famílias totalmente transformadas pela Sua 
Glória!  

Deseje, anseie por uma Igreja Prevalecente. Você faz parte desta 
edificação. Passe a buscar os seus dons espirituais, 
insistentemente, incansavelmente e seja um instrumento usado 
para a glória de Deus! 

 


