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INTRODUÇÃO 

Hoje, se vive diante de tantas heresias e distorções doutrinárias que estão se infiltrando nas 

igrejas, onde a maioria delas que se dizem cristãs ou evangélicas, tem influenciado tanto o 

pensamento religioso de nossos dias, quanto a sociedade num todo, onde muitos ficam 

surpresos ao serem confrontados e a ter que aceitar a validade ou autenticidade destes 

“profetas” como vinda de Deus, mas que induzem o povo a uma confusão doutrinária. E não é 

de se admirar, pois são: “apóstolos...” e muitos outros títulos que perturbam, e acabam 

deixando aos cristãos um rastro de dúvidas. Afinal o Dom apostólico existe ou não existente 

nos dias atuais? Será uma alusão ao passado ou ação contínua concedida por Deus? Tudo que 

é pregado sobre esse Dom na atualidade está de acordo com a Bíblia? Como discernir entre o 

apóstolo e a função apostólica? Como saber o que é um apóstolo e qual é a sua verdadeira 

função afinal? Para respondermos a estas perguntas, nós devemos olhar para as Sagradas 

Escrituras, que é a nossa fonte de pesquisa e autoridade final. 

 

A proposta desta monografia é tratar sobre o assunto, buscando responder por que surgem 

homens que se intitulam apóstolos, e enfatizar a necessidade deste ministério no ensino da 

Palavra, para sua identificação e atuação mostrar uma base bíblica segura para que o cristão 

de hoje não seja enganado pelos novos ventos de doutrina. A pesquisa será feita em fontes 

bibliográficas de diversos autores de Educação religiosa, tradicional, pentecostal e outras 

conforme a diversidade.  

 

No primeiro capítulo será abordado o conceito sobre o Dom, que é concedido pelo Espírito 

Santo. Primeiramente, serão apresentadas as definições básicas dos autores (adjetivos, 

qualidades, atuação e exclusão ou difusão de alguns). Veremos também o conceito de 

apóstolo e quais são Eles, numa relação exclusiva e interpretada segundo cada autor, 

estudadas de acordo com a Bíblia João Ferreira de Almeida, no livro de (Mateus 10:2)1 e o 

raciocínio lógico de cada indivíduo, vistos na perspectiva de cada leitor, que por sua vez 

optará em acreditar ou não na existência destes na atualidade. No segundo capítulo, as 

características do mordomo, aquele que irá receber o dom do apostolado. Também será 

tratado os perigos do exercício deste dom.  

 

                                                
1 ALMEIDA, João Ferreira. Bíblia Sagrada, p. 16. 
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I – O DOM DE APÓSTOLO 

1.1 Conceito de dom  
O dom propriamente dito é o batismo com o Espírito Santo, conforme defende Pedro no dia 

de Pentecoste e em outras ocasiões quando se referia ao derramamento do Espírito: “e disse-

lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para 

perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo” (At. 2.38). 2 “Deus, pelo seu 

Espírito, ao conferir-nos dons, tem algum alvo, algum objetivo que é para proveito, 

aperfeiçoamento, desenvolvimento da Igreja”. Usa o exemplo citado por W.C. Taylor pág. 

243.3 A grande maioria dos dons espirituais mencionados na Bíblia encontra-se em três 

capítulos principais: Romanos 12:1; 1 Coríntios 12; e Efésios 4; E, em quatro capítulos 

secundários: 1 Coríntios 13-14; 1 Pedro 4; 1 Coríntios 7 e Efésios 3.4 

 

Hatcher defende que todos os dons do Espírito Santo, hoje em dia, têm por finalidade a 

compreensão e o ministério das Escrituras, ele afirma que, “O novo testamento substituí toda 

autoridade apostólica, e também os dons especiais”. 5 Afirmando que “todos os dons de 

natureza miraculosa, dados aos homens, foram apenas temporários e imperfeitos”. 6 O dom é 

uma habilidade que pode ser exercida, quer a pessoa ocupe ou não um cargo na igreja.7 

 

 Para Sanford os Dons “poderão ser considerados os poderes normais de um ser humano 

simplesmente ampliados e intensificados pelo Espírito Santo”. 8  “Poderia comparar esses 

dons com as três cores primárias, vermelho, azul e amarelo, das quais, em varias 

combinações, todas as outras cores podem ser formadas”. 9 “O dom do apóstolo é a 

capacidade especial que Deus dá a certos membros do Corpo de Cristo”.10 

                                                
2 SILVA, S. P. A existência e a pessoa do Espírito Santo, p. 73. 
3 TOGNINI, E. O Espírito Santo, p.103. 
4 WAGNER, C. Peter Descubra Seus Dons Espirituais, p. 59. 
5 HATCHER, A. J. Conheça o Espírito Santo, p. 67. 
6 Ibidim, A. J. Op.Cit, p. 65. 
7 RYRIE, Charles C. Teologia Básica: ao alcance de todos, p. 426. 
8 SANFORD, A. Os dons de cura do Espírito Santo, p. 149. 
9 Ibidim, p. 139. 
10 WAGNER, C. Peter Descubra Seus Dons Espirituais, p. 209. 
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1.2 Conceito de apóstolo 

Já, Robinson diz que essa palavra vem do grego no plural e significa “o que é enviado”, esse 

título foi usado originalmente em relação aos “doze apóstolos”, entretanto foi utilizado, além 

disso, para incluir outros que reconheceram Jesus em forma de homem. Paulo também foi 

chamado de apóstolo. Uma das exigências para que um livro fosse incluído no Cânon do 

Novo Testamento era ter sido escrito por um apóstolo ou um companheiro dele. Neste 

sentido, pode se entender que não houve mais apóstolos depois da morte daqueles que haviam 

estado com Jesus.11 Faz uma definição dizendo que é cada um dos doze discípulos escolhido 

por Jesus Cristo.12 A palavra vem do Grego Apóstolos, “Embaixador”, “mensageiro”, 

“enviado extraordinário”, “Pessoa que representa a pessoa que manda”.13 

 

Para Grahm o termo grego significa ser alguém enviado com uma missão e que no sentido 

geral todos os cristãos são enviados ao mundo, deste modo participando da missão apostólica 

da igreja, assim todos são apóstolos. E, o dom de apostolado em destaque deve ser referido 

aos doze que foram testemunhas oculares de Jesus, na compreensão de que não possuem 

sucessores, apesar da haver, sem dúvida, apóstolos na atualidade, mas no 
sentido secundário de missionários.14  

 

Stott comenta que a palavra apóstolo tem três significados principais no Novo Testamento. E 

uma só vez é aplicada a todo cristão em sua individualidade, e usa as palavras de Jesus “O 

servo não é maior do que o seu senhor, nem enviado (apóstolos) maior do que aquele que o 

enviou.” (Gl 5:22-23) Assim todo cristão é tanto servo como apóstolo. (Jo 17:18; 20:21) 

 Porém este não pode ser o significado neste trecho, pois todos seriam 
apóstolos, e Paulo diz que Cristo concede apenas alguns para este 
chamado.15 

 

Para Driscoll existe uma confusão generalizada sobre o dom espiritual de apostolado, pois não 

há uma distinção do ofício com relação ao dom. “O ofício de apóstolo refere-se aos doze 

                                                
11 ROBINSON, Darrell W.  Igreja Celeiro de Dons: Qual é o seu dom?, pp. 98-99. 
12 SACCONI, Luiz A. Grande Dicionário Sacconi: da língua portuguesa, p. 158. 
13 BOYER, O. S. Pequena enciclopédia bíblica. P. 64. 
14 GRAHAM, Billy O poder do Espírito Santo, pp. 134-135. 
15 STOTT, John R. W. A Mensagem de Efésios, pp. 114-115. 
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escolhidos por Jesus (p.ex., Mateus 10:1; 19:28; 20:17; Marcos 3:13-19; 6:7; 9:35; 10:32; 

Lucas 6:12-16; 8:1; 9:1; 22:19-30; João 6:70-71; Apocalipse 21:14). Os requisitos para o 

ofício de apóstolo incluem ser uma testemunha ocular da vida e ressurreição 
de Jesus (Atos 1:21-26). Outro requisito é o poder miraculoso (Atos 2:43; 
5:12; 8:18; 2 Coríntios 12:12; Hebreus 2:4). Portanto, apóstolos não existem 
hoje (p.ex., escrevendo livros da Bíblia), embora a função do seu ofício 
permanece existindo em um sentido restrito.16 

 

 A palavra apostolado é alguém enviado, entretanto seu sentido técnico se refere somente aos 

doze apóstolos de Cristo e, possivelmente, outros como Paulo e Barnabé (At 14:14).17 

“APÓSTOLO (= enviado) A palavra designa, em geral, uma pessoa comissionada e enviada 

com algum encargo, especialmente religioso. Equivale a “mensageiro”. Aplica-se sobretudo 

aos doze discípulos escolhidos por Jesus para serem os seus mais íntimos companheiros e 

colaboradores (Mc 3.13-19). Paulo exigiu e defendeu com energia o seu título de apóstolo, 

por haver sido escolhido e constituído como tal pessoalmente por Cristo, no caminho a 

Damasco (2Co 6.3-10; Gl 1.1,7,11)”.18 No dicionário é dado uma afirmação de que apóstolo, 

significa enviar tanto pessoas como coisas.19 Em Mateus 10:2 “São estes os nomes dos doze * 

apóstolos: primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André; Tiago e o seu irmão João, 

filhos de Zebedeu; 3 Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos; Tiago, 

filho de Alfeu; Tadeu 4 e Simão, o nacionalista; e Judas Iscariotes, que traiu Jesus.20  

 

 

                                                
16 Dons espirituais: Apóstolos. http://www.bomcaminho. com/mdr012.htm. Acesso em 18 de Maio 2012. 
17 RYRIE, Charles C. Teologia Básica: ao alcance de todos, p. 430 
18Sociedade Bíblica do Brasil: Bíblia De Estudo Almeida Revista E Atualizada. Sociedade Bíblica do 

Brasil, 1999; 2005 
19 BROWN, Colin Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, p. 154. 

* APÓSTOLO Cada um dos doze homens que Jesus escolheu para serem seus seguidores e 

para lançarem as bases da Igreja. Apóstolo quer dizer “mensageiro”, isto é, aquele que é 

enviado para anunciar a mensagem de Deus (Mateus 10.2-4; Efésios 2.20). Paulo e alguns 

outros também foram chamados de apóstolos por anunciarem a boa notícia a respeito de Jesus 

(Atos 14.14; Romanos 1.1). 
20Sociedade Bíblica do Brasil: Nova Tradução Na Linguagem De Hoje. Sociedade Bíblica 

do Brasil, 2000; 2005, S. Mt 10:4 
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1.3 O apóstolo nas Sagradas Escrituras  
Driscoll começa com o apóstolo principal, Jesus Cristo e os discípulos citando várias 

passagens da bíblia. “Hebreus 3:1 afirma: “Por isso, santos irmãos, que participais da vocação 

celestial, considerai atentamente o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa confissão, Jesus.” 

Jesus também edifica a igreja (Mateus 16:18; Hebreus 3:1-6). Ele é a principal pedra angular 

da igreja, na qual o fundamento dos profetas e apóstolos é posta (Efésios 2:20), e sobre a qual 

Ele governa como 

 Supremo Pastor (1 Pedro 5:4). Paulo é outro exemplo (Romanos, 1 
Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 
e Tito, todos começam com Paulo anunciando a si mesmo como um 
apóstolo). Também, uma leitura de Atos indica que Paulo servia de forma 
transcultural e plantava igrejas. Pedro também detinha o ofício de apóstolo 
(Gálatas 2:8; 1 Pedro 1:1) Barnabé (Atos 14:3-4, 14), Apolo e Sóstenes (1 
Coríntios 4:6-9), Andrônico e Júnias (Romanos 16:7), Tiago (Gálatas 1:19), 
e Silas e Timóteo (1 Tessalonicenses 1:1; 2:6)”.21 

 

Gee comenta que foi desempenhado por Jesus (Hebreus 3:1) e tem um ofício revestido de 

dignidade e poder, sempre o primeiro na lista dos ministérios ou serviços concedidos por 

Deus. (1 Coríntios 12:28; Efésios 4:11.) Nos sinais (2 Coríntios 12:12) No sofrimento que 

requer os frutos do Espírito (Gálatas 5:22, 23) Os dons sobrenaturais (1 Coríntios 12:8-11).22 

Com relação a Epafrodito (Fp 2:25) Paulo e Barnabé (At 14:14).23 As evidências bíblicas dão 

forte amparo a ideia da continuidade do dom apostólico, em de 1 Coríntios 15:5, 7 menciona 

que após a ressureição Jesus aparece aos doze e a todos os demais apóstolos, Matias (At 

1:26), Paulo (Rm 1:1), Barnabé (At 14:14), Andrônico e Júnias (Rm 16:7), Timóteo e Silas (1 

Ts 2:6). Através dos séculos, e até hoje, muitos dos servos espiritualmente dotados de Deus 

tem sido e são apóstolos verdadeiros.24 

1.4 O Propósito do apostolado 
Grahm reconhece uma sugestão do Dr. Merrill C. Tenney que o propósito tem um sentido 

secundário para ser entendido como implantador de igrejas e para isso ele precisa ser enviado 

com uma mensagem, ser responsável pela implantação de uma igreja e exercer autoridade 

para introduzir e fortalecer novas maneiras de agir.25 ·É comentado que não há hoje apóstolos 
                                                
21 Dons espirituais: Apóstolos. http://www.bomcaminho. com/mdr012.htm. Acesso em 18 de Maio 2012. 
22 GEE, Donald Os Dons Do Ministério De Cristo, pp. 25-26 
23 RYRIE, Charles C. Teologia Básica: ao alcance de todos, p. 430. 
24 WAGNER, C. Peter Descubra Seus Dons Espirituais, pp. 208-209. 
25 GRAHAM, Billy O poder do Espírito Santo, p.135. 
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de Jesus Cristo, entretanto a pessoas com ministérios apostólicos com o propósito de realizar 

a obra missionária pioneira, a implantação de igrejas e liderança itinerante.26  E que se 

tratando de um propósito especial, muitas vezes se ressalta a causa deste envio. Entretanto o 

emissário tem plenos poderes e é representante pessoal de quem o enviou, numa estabelecida 

conexão estreita entre quem envia e quem recebe a incumbência.27 

 

Sacconi no seu dicionário que o propósito é transmitir a mensagem de Cristo através de 

missões, pregações e escritos. 2. diz que apóstolo é aquele que propaga o cristianismo e cita 

como exemplo um missionário da igreja católica. 3. Alega que é o líder de nova crença 

religiosa ou de novo movimento político: o bispo dessa igreja evangélica é um dos apóstolos 

que o final do século XX conheceu. 4. Fig. Defensor intransigente de qualquer doutrina ou 

corrente de opinião importante; grande admirador; partidário apaixonado: de apóstolo do 

socialismo, passou a apóstolo do capitalismo; ele é o apóstolo da paz. 5. Pioneiro de qualquer 

movimento reformista: é um presidente que se consagrará como apóstolos das grandes 

reformas nacionais.28 

 

Gee afirma que o apóstolo tem o propósito de obedecer ao envio de Cristo, do mesmo modo 

pelo qual cristo foi enviado pelo Pai, com autoridade, poder, graça e amor.29 Sua tarefa é 

lançar os fundamentos, participar da inspiração do profeta, fazer a obra evangelística, 

conhecer o pastoral cuidado de todas as igrejas, apto para ensinar, administrar e zelar pelo 

diaconato quando necessário, no exemplo de Jesus Cristo.30 “O dom foi dado para a fundação 

da Igreja e será testificado por sinais especiais (2 Coríntios 12:12; Efésios 2:20). Esse não é 

um dom dado por deus hoje em dia”. Tem o propósito de capacitar certos membros do corpo 

de Cristo a assumir e exercer uma liderança geral sobre certo número de igrejas, com uma 

extraordinária autoridade quanto às questões do espírito vem sendo reconhecido e apreciado 

por estas Igrejas.31 

 

                                                
26 STOTT, John R. W. A Mensagem de Efésios, p. 115.  
27 BROWN, Colin Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, p. 154.  
28 SACCONI, Luiz A. Grande Dicionário Sacconi: da língua portuguesa, p. 158. 
29 GEE, Donald Os Dons Do Ministério De Cristo, p. 25. 
30 Ibidim, p. 28. 
31 WAGNER, C. Peter Descubra Seus Dons Espirituais, p. 209. 
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Para Driscoll os apóstolos de hoje, são indivíduos capacitados enviados de um lugar para 

outro para iniciar e estabelecer igrejas locais (Atos 13:3-4). Este dom também inclui a 

capacidade de ministrar de forma transcultural (Atos 10:34-35; Efésios 3:7-8). Nos dias de 

hoje, plantadores de igreja e missionários estão operando na esfera do seu dom de apostolado, 

bem como líderes cristãos que Deus levanta para liderar e influenciar múltiplas igrejas e 

pastores.32 

 

                                                
32 Dons espirituais: Apóstolos. http://www.bomcaminho. com/mdr012.htm. Acesso em 18 de Maio 2012. 
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II – MORDOMO 

“Todos os Cristãos partilham da grande herança da fé e são os responsáveis pela guarda da 

unidade do Espírito porque tem essa herança. Mas não devem esperar que suas 

personalidades, dons e tarefas sejam todos iguais.”33 

Sendo assim, mordomo é aquele que compartilha do sacrifício de Cristo, faz parte do corpo 

dEle, como irmãos de uma mesma pessoa. A igreja de Cristo precisa de membros cuja 

vontade e tarefa é por em prática a sua fé através dos dons que o Espírito de Deus manda para 

a conclusão destas.  

2.1 Características (do mordomo) 
Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. 

Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, E deu dons aos homens.  

(Efésios 4:7-8) 

O mordomo é aquele que recebe o dom, é portanto um ministro de Cristo para trabalhar a 

igreja ou com a igreja, para o desenvolvimento dela. A igreja pode indicar homens para 

diferentes trabalhos, mas, se não forem dotados por Deus para exercer ou ser um dom que 

agirá em prol da igreja a indicação será em vão. 34 

As igrejas precisam urgentemente, estudar essa gloriosa doutrina. Muitos problemas relativos 

a conduta do membro de igreja poderiam ser solucionados com o estudo deste assunto. Nas 

igrejas é sempre uma minoria que assume todas as responsabilidades. Uma compreensão 

acertada sobre a mordomia, possivelmente, modificaria a situação, proporcionando bênçãos às 

igrejas e aos crentes. 35 

“O dom do apostolo é a capacidade especial que Deus da a certos membros do corpo de Cristo 

que os capacita a assumir e exercer uma liderança geral sobre certo numero de igrejas, com 

uma extraordinária autoridade quanto as questões espirituais que é espontaneamente 

reconhecida e apreciada por aquelas igrejas.”36                          

Desta forma o mordomo que recebe o dom de apostolado, tem que ser uma pessoa com estas 

características: ser intrépido, líder e administrador de diversas igrejas, exercer autoridade em 

questões espirituais, para isso estar plenamente preparado. As características que o apostolo 

                                                
33 FOULKES, F. Efésios introdução e comentário; p. 95. 
34 Ibidim p. 97. 
35 DILLARD, J. E. Mordomia bíblica; p. 9. 
36 WAGNER, C. Peter Op. Cit. p. 209. 
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Paulo tinha que fazia dele um excelente apostolo, principalmente nas questões espirituais das 

igrejas, como constam em seus tratamentos através de suas cartas.  

É um pacificador, um resolvedor de pendencias e um solucionador de problemas, tem em seus 

atributos a visão panorâmica das coisas, está sempre vendo ao longe e amplamente não se 

restringindo aos problemas do cotidiano. Exercem geralmente dois tipos de liderança: a 

liderança racional-legal, que esta ligada a posição que ocupam, e não a seus dons pessoais, 

esta liderança é um tanto forçada, pois recebem a obediência pela posição que ocupam, 

geralmente os mais ameaçados pelos percalços da liderança; Outro tipo de liderança é a 

carismática, que exercem autoridade pelo dom que recebem de Deus, os crentes obedecem 

pela transmissão de confiança em seus desígnios. 37 

2.2 Perigos do Dom do apostolo 
Se Deus concede dons a pessoas que são aptas para exercê-los, isso as torna pessoas especiais 

no meio a comunidade em que exercem seus dons, isso pode facilmente encher o ego do 

individuo e faze-lo corromper-se pelo apelo carnal. Os perigos que podem vir junto com a 

responsabilidade do exercício dos dons é algo que mercê muita atenção. 

Alguns cristãos com este dom não tem suficiente equilíbrio espiritual e possuem lacunas na 

doutrina. Por isso é de suma importância que façam parte de uma comunidade na qual não 

exerçam nenhuma função de liderança. Algumas pessoas não tem simultaneamente o dom da 

liderança e da organização ao mesmo tempo. Isto pode fazer com que as pessoas sejam 

desorganizadas.38 

Outros cristãos com o dom de apostolo muitas vezes são incentivados a assumir o papel de 

“gurus”, o que não é sadio espiritualmente, nem para eles, nem para as pessoas com as quais 

trabalham. Quem tem o dom de apostolo deveria expressar de forma bem clara que ele não 

tem resposta a todas as perguntas. Ele deveria aceitar conscientemente os seus limites. 

As pessoas que estão sob a luz dos refletores da atenção pública, precisam proteger-se das 

tentações em três áreas: dinheiro, sexo e poder.   

    

                                                
37 WAGNER, C. Peter Op. Cit. p. 210. 
38 Schwarz, C. A. As 3 cores dos seus dons; p. 114. 
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CONCLUSÃO 

A pesquisa concluiu que o dom de apostolo não é tão simples como parece, nem tão comum, 

visto tanto quanto os outros dons é preciso que o mordomo seja altamente ligado a Deus, e 

conserve sua espiritualidade sempre em primeiro plano. 

O dom do apostolado é um acontecimento especial em certo tempo da história do 

cristianismo. Pois, foi dado e usado na Igreja, com o exclusivo objetivo de revelar o 

ministério ao qual, Jesus Cristo o Deus encarnado veio ao mundo como o Messias enviado, 

tanto de judeus quanto de gentios, foi um dom fundamental à Igreja que estava em formação e 

crescimento. Hoje, podemos compreender esse dom em forma de ministério, por quanto 

apóstolos se conclui ser somente os que viviam no período da formação da Igreja. 

Um ministério de apostolo, que são indivíduos capacitados enviados de um lugar para outro 

para iniciar e estabelecer igrejas locais este sim podemos dar crédito. Sem estadia, nem 

moradia fixa, são pessoas que fazem o atendimento espiritual a diversas igrejas, não se 

prendendo a uma localidade, abrem, estruturam e cuidam de diversas igrejas em diversos 

locais. 
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