
CÉLULA: 05 a 10 de dezembro

INTRODUÇÃO

Entramos com tudo no mês de dezembro, celebrando com 
muita alegria e gratidão em nossa Festa das Células! Você 
viu como é lindo viver igreja e descobriu que você tem um 
lugar muito especial para pertencer! 

A bíblia usa algumas ilustrações muito ricas para falar 
sobre a Igreja de Cristo, uma delas é que a Igreja é o Corpo 
de Cristo. Como parte do Corpo de Cristo, recebemos dons 
espirituais para servir uns aos outros e para realizar a 
obra que Jesus nos confiou. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre o Corpo de Cristo  
e os dons espirituais?

QUEBRA-GELO

Hoje vamos aprender mais sobre dons espirituais. Antes 
mesmo de começar nosso estudo, faça uma rodada de 
perguntas para sentir qual o nível de conhecimento do seu 
grupo sobre a temática:

• O que são dons espirituais?

• Cite os dons espirituais que você já ouviu falar.

• Você já teve alguma experiência com algum  
dom espiritual? Qual?

O QUE SÃO DONS ESPIRITUAIS?

Os dons espirituais são habilidades especiais que o Espírito 
Santo concede, capacitando os cristãos e distribuindo 
ferramentas para servirem na obra de Deus. O propósito 
principal dos dons é equipar a Igreja, derramando poder 
de Deus para a proclamação do Evangelho, operando 
salvação, libertação e cura das pessoas.

A igreja do Novo Testamento era poderosa em dons 
espirituais e sinais, os discípulos de Jesus do primeiro 
século investiam em desenvolver e utilizar seus dons, 
de forma que impactaram o mundo em sua geração. O 
apóstolo Paulo fala claramente sobre esse assunto em 
sua primeira carta aos Coríntios:

Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês 
sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de 
uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados 
para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém 
que fala pelo Espírito de Deus diz: “Jesus seja amaldiçoado”; 
e ninguém pode dizer: “Jesus é Senhor”, a não ser pelo 
Espírito Santo. 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. A cada um, porém, é dada 
a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo 
Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a outro, a palavra 
de conhecimento, pelo mesmo Espírito; a outro, fé, pelo 
mesmo Espírito; a outro, dons de cura, pelo único Espírito; a 
outro, poder para operar milagres; a outro, profecia; a outro, 

discernimento de espíritos; a outro, variedade de línguas; e 
ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, 
porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as 
distribui individualmente, a cada um, conforme quer. Ora, 
assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos 
membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, 
formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 
Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um 
único Espírito: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer 
livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O 
corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. 1 
Coríntios 12:1-14

Este texto riquíssimo, nos ajuda a 
perceber algumas coisas:

• Somente quem tem o Espírito 
Santo tem dons espirituais

Paulo começa o capítulo 12 esclarecendo que por meio 
do Espírito Santo uma pessoa pode afirmar: “Jesus é o 
Senhor!”. Só a partir dessa revelação, uma pessoa se 
torna parte do Corpo de Cristo e está apta a receber 
dons espirituais. Os dons são um sinal de que uma 
pessoa está conectada à Cristo e à sua Igreja, revelando 
amadurecimento espiritual e interesse em servir.

Pergunta: Você reconhece de todo o coração que Jesus é 
o Senhor da sua vida?

• Os dons espirituais são distribuídos 
visando o bem comum

O Espírito Santo não derrama dons espirituais sobre as 
pessoas para fins egoístas ou para alimentar a vaidade. 
Dos nove dons espirituais citados no texto, apenas 
um é voltado para a edificação pessoal, os outros oito 
só fazem sentido para serem ministrados na vida de 
outras pessoas, voltados para o bem comum. Quem está 
alinhado com o coração de Deus, começa a se importar 
com as necessidades das pessoas à sua volta. Quando nos 
importamos, Deus nos dá ferramentas e capacitação para 
sermos a resposta dele às pessoas.

Pergunta: Você se importa com as pessoas à sua volta? 
Alguma vez Deus já usou você para ajudar alguém?

• Todos os dons espirituais são importantes

O Espírito Santo distribui os dons como quer, de acordo 
com o que Ele definiu para cada pessoa e de acordo 
com a necessidade de uma ajuda ou uma intervenção 
divina. Os dons possuem uma finalidade coletiva, e não 
individualista; nenhum crente possui todos os dons e 
todo crente possui algum dom, revelando que precisamos 
uns dos outros. Imagine que uma pessoa está com muita 
sede. Então ela encontra um vaso de barro, contendo água 
pura e fresca. Aquele vaso foi um instrumento, mas quem 
matou a sede foi a água. Da mesma forma, o objetivo do 
dom não é exaltar o vaso, mas sim a água, que jorrou da 
fonte que é o próprio Deus. Por isso, todos os dons são 1
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importantes e servirão para socorrer necessidades em 
momentos oportunos. Nós somos apenas vasos de barro.

Pergunta: Olhando para a sua vida e para as pessoas 
à sua volta, qual dom você pediria a Deus a fim de  
auxilia-lo?

QUAIS SÃO OS DONS ESPIRITUAIS?

As pessoas tem dúvidas sobre quais são os dons 
espirituais, pois a Bíblia elabora diferentes listas de dons. 
O apóstolo Paulo foi quem mais escreveu sobre o assunto, 
fornecendo algumas listas de dons em: Romanos 12:6-8 / 
1 Coríntios 12:4-11 / Efésios 4:11. Pedro também cita, em 
sua primeira carta, duas categorias principais de dons: os 
“dons de falar” e os “dons de servir” (1 Pedro 4:11).

Ao olharmos para as listas bíblicas de dons espirituais, 
percebemos que nenhuma delas é exaustiva, ou seja, não 
esgotam o assunto. As listas bíblicas são representativas, 
já que trazem exemplos dos mais variados dons que o 
Espírito Santo distribui à Igreja. Nenhuma lista é igual à 
outra e nenhuma cita todos os dons registrados na outra 
lista. Além disso, em outros pontos das escirutras, alguns 
dons são mencionados isoladamente fora das listas, por 
exemplo a menção de Paulo ao celibato em 1 Coríntios 7:7.

A bíblia ensina que os dons são múltiplos e diversos, 
distribuídos pelo Espírito Santo visando o bem comum e 
de acordo com a necessidade. Deus tem poder, recursos 
e dons infinitos para o seu povo. Precisamos conhecer 
os principais dons citados na bíblia e buscar em Deus 
desenvolvê-los, sabendo que Deus tem sempre algo novo.

A classificação mais popular organiza os dons em três 
categorias:

1-Dons de conhecimento: discernimento de espíritos, 
palavra de sabedoria e palavra de conhecimento

2-Dons de poder: poder para operar milagres (operação 
de maravilhas), dom de cura e dom de fé

3-Dons de fala: variedade de línguas, interpretação de 
línguas e profecia

Pergunta: A partir da lista de 1 Coríntios 12, quais 
dons espirituais você recebeu ou mais se identifica? 

Caso queira se aprofundar nessa classificação, assista a 
entrevista do Douglas Gonçalves com o Luciano Subirá 
que é muito esclarecedora:

EXPLICANDO OS DONS ESPIRITUAIS - Com Luciano Subirá: 
https://www.youtube.com/watch?v=apeDZQgN3yM

CONCLUSÃO

Os dons espirituais, como o próprio nome diz, são uma 
dádiva, um presente dado pelo Espírito Santo aos crentes. 
Todo cristão genuíno tem pelo menos um ou dois dons 
principais e pode ser usado pelo Espírito Santo em dons 
diversos dependendo da ocasião e da necessidade. 

A bíblia nos orienta a buscar e a desenvolver os dons. Quem 
está conectado ao Corpo de Cristo e está caminhando 

para o amadurecimento espiritual precisa encarar esse 
assunto e mergulhar nessa realidade.

Para desenvolver seus dons espirituais, comece se 
importando com as pessoas, estando atento ao coração 
de Deus e se dispondo a ser a resposta de Deus na vida 
dos que estão à sua volta.

Por fim, se aproxime de pessoas mais maduras e 
experientes do que você, a fim de que possa ser desafiado 
e mentoreado no desenvolvimento dos seus dons.

Desafio: essa semana a Central está recebendo o Randy 
Clark e a equipe do Global Awakening. Teremos durante 
o dia uma escola com momentos de ensino e prática 
sobre dons espirituais. Durante às noites, cultos de 
avivamento com manifestações claras do Espírito Santo e 
derramamento de dons. Chegou a hora de aprender mais 
e de praticar tudo o que vimos sobre os dons espirituais.

Atenção líder: envie o link de inscrição para a Escola 
Global e desafie toda a sua célula se inscrever agora 
mesmo para participarem

AVISOS

Randy Clark e Escola Global Awakening  
| 7 a 10 de dezembro

Estamos em clima de celebração e temos muito a agradecer 
a Deus! Faremos isso juntos no próximo domingo na Festa 
das Célula! Você está pronto para colocar em prática a 
gratidão e se unir a nós nessa grande festa?

E não se esqueça: durante a Escola Global, os cultos à noite 
serão liberados e, ao domingo, teremos culto em todas as 
unidades da Central com a equipe Global Awakening.

Saiba mais em: www.central.online/randyclark

Musical de Natal – Sem Vagas | 17 a 20 de dezembro

A Central Artes e a Central Music apresentam o nosso 
Musical de Natal – Sem Vagas. Com teatro, música e dança, 
as apresentações encantam pessoas de todas as idades. 
Prepare-se para se emocionar mais uma vez com esta 
apresentação que nos fará pensar o verdadeiro motivo de 
se celebrar.

Esperemos por você na Central Luxemburgo!

Sábado, 19:30

Domingo, 18h

Segunda e terça-feria, 20h

https://www.youtube.com/watch?v=apeDZQgN3yM
http://www.central.online/randyclark


Natal Solidário | 04 a 17 de dezembro

Você já pensou que uma doação pode transformar um Natal 
de crianças e adolescentes? Para este ano, preparamos 
uma campanha especial em que você pode escolher uma 
criança e/ou um adolescente para abençoar. 

Na recepção dos cultos de todas as unidades da Central, 
você terá a chance de escolher uma cartinha escrita pelas 
crianças ou escolher um presente para um adolescente e 
transformar este Natal em um momento mais especial.

A entrega deve ser realizada até o dia 11/12, na recepção 
da sua unidade. Ou, se preferir, na Central Sede, na Rua 
Mar de Espanha 570, até o dia 14/12.


