
Temos ministrado sobre os Dons do Espírito Santo nos três últimos 
domingos, pois este é o tema proposto aos nossos corações neste 
mês de fevereiro.

No domingo passado vimos que Deus deseja se sejamos 
conhecedores e não ignorantes acerca dos dons espirituais, a fim 
de que os busquemos, para que sejamos usados pelo Espírito 
Santo como instrumentos de salvação, de cura e de libertação, em 
nossa família e em nossa sociedade.

Vimos também que o apóstolo Paulo fala em I Coríntios de 9 dons 
do Espírito e nos exorta a buscarmos com zelo os melhores dons.

Aprendemos, também, o significado de cada um deles e o poder 
que exercem na edificação da igreja e na evangelização dos 
perdidos.

No entanto, quero fechar essa série de mensagens sobre esse 
tema, falando sobre o dom mais sublime, que supera a todos e que 
permanecerá para sempre.

Entendendo e Buscando os Dons do Espírito

O Amor é o Dom Supremo

I Coríntios 12.31 - Mas buscai com zelo os melhores dons. 
Fazendo assim, eu vos mostrarei um caminho sobremodo 

excelente.

I Coríntios 13

Todo dom do Espírito que alguém receba, não receberá para si 
mesmo, mas para servir ao corpo de Cristo, por amor a Cristo e 
aos irmãos. 

Assim, à medida que recebo dons de Deus, cada vez mais me 
torno servo dos irmãos.



O apóstolo Paulo nos ensina que somos membros uns dos 
outros e que ninguém irá a lugar algum, sozinho. 

I Coríntios 12.12-20 - Porque, assim como o corpo é um, e tem 
muitos membros, e todos os membros do corpo, embora 
muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. 13 Pois 
em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só 
corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos quer livres; e 
a todos nós foi dado beber de um só Espírito.14 Porque 
também o corpo não é um membro, mas muitos.15 Se o pé 
disser: Porque não sou mão, não sou do corpo; nem por isso 
deixará de ser do corpo.16 E se a orelha disser: Porque não 
sou olho, não sou do corpo; nem por isso deixará de ser do 
corpo.17 Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? 
Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? 18 Mas agora 
Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como 
quis.19 E, se todos fossem um só membro, onde estaria o 
corpo? 20 Agora, porém, há muitos membros, mas um só 
corpo.

Somos levados a um novo nível de entendimento

Essa lição que Paulo nos dá sobre o uso dos dons, quebra todos 
os nossos propósitos pessoais egoístas. Somos arremetidos à 
verdadeira compreensão do propósito de Deus em nos capacitar 
espiritualmente.

Uma igreja só é sadia quando todos que desempenham alguma 
função (seja: pastoral, liderança, ensino, louvor, intercessão, 
administrativa), compreendem que a única estrela ou celebridade é 
o Senhor Jesus, todo o resto, são apenas coadjuvantes que 
trabalham cooperando entre si, para que Ele cresça e apareça 
cada vez mais.

A igreja não pode se tornar refém de quem tem talentos naturais 
ou dons espirituais acima da média, mas que não queira se 
submeter a esse princípio de trabalhar parar o corpo de Cristo.

A maior marca de quem tem dons espirituais, é o amor
 
João 13.34,35 - 34 Um novo mandamento vos dou: que vos 
ameis uns aos outros; assim como eu vos amei a vós, que 
também vós vos ameis uns aos outros. 35 Nisto conhecerão 



todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos 
outros.

Quem trabalha para o bem do corpo, visando somente a glória de 
Cristo, tem o desprendimento e a iniciativa de ensinar e ajudar 
àqueles que são mais lentos, com paciência e amor, sem esperar 
nada em troca, mas, unicamente pelo ideal de um dia vê-los 
frutificando também e ensinando a outros. João 15.12,13 - O meu 
mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim 
como eu vos amei.13 Ninguém tem maior amor do que este, de 
dar alguém a sua vida pelos seus amigos.

Romanos 12.6-10 - De modo que, tendo diferentes dons 
segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela 
segundo a medida da fé; 7 se é ministério, seja em ministrar; 
se é ensinar, haja dedicação ao ensino; 8 ou o que exorta, use 
esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o 
que preside, com zelo; o que usa de misericórdia, com alegria. 
9 O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao 
bem.10 Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor 
fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros;

Romanos 13.8-10 - A ninguém devais coisa alguma, senão o 
amor recíproco; pois quem ama ao próximo tem cumprido a 
lei. 9 Com efeito: Não adulterarás; não matarás; não furtarás; 
não cobiçarás; e se há algum outro mandamento, tudo nesta 
palavra se resume: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 
10 O amor não faz mal ao próximo. De modo que o amor é o 
cumprimento da lei.

Efésios 3.17-21 - que Cristo habite pela fé nos vossos 
corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em 
amor,18 possais compreender, com todos os santos, qual seja 
a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade,19 e 
conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, 
para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. 20 Ora, 
àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais 
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, 
segundo o poder que em nós opera, 21 a esse seja glória na 
igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o 
sempre. Amém.

 



Amemos a Cristo, mas amemos também à Sua Igreja

A igreja local na qual congregamos, aonde somos edificados pelo 
ensino da Palavra, por meio da qual recebemos cobertura 
espiritual de oração, é o lugar aonde devemos desenvolver nossos 
dons e talentos, servido a Cristo e aos irmãos.

Antes de alguém começar a exercer um ministério fora da igreja 
local, esse membro do corpo deve aprender a ser servo(a) na 
igreja que lhe acolheu, lhe capacitou e confiou nele(a), lhe 
permitindo exercer sua função.

É na igreja local que aprendemos a amar as pessoas, antes de 
prédios, instrumentos, móveis, utensílios, etc...

Conclusão:

Hoje quero te desafiar a buscar o dom supremo: o amor pelos 
irmãos e pelo próximo.

Peça esse amor que só o Espírito Santo pode te dar e os demais 
dons, certamente virão sobre sua vida!

4 O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o 
amor não se vangloria, não se ensoberbece,

5 não se porta inconvenientemente, não busca os seus 
próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal;

6 não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a 
verdade;

7 tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
8 O amor jamais acaba;


