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1.3 Exemplos Bíblicos 

 

�$�S�H�V�D�U�� �G�R�� �W�H�U�P�R�� �³�G�L�V�F�H�U�Q�L�P�H�Q�W�R�� �G�H�� �H�V�S�t�U�L�W�R�V�´�� �R�F�R�U�U�H�U�� �V�R�P�H�Q�W�H�� �X�P�D�� �Y�H�]�� �Q�D�V��

Escrituras, isso não significa que ele não esteja presente também em outras 

passagens bíblicas. De fato, o uso desse dom pela igreja é relatado em diversos 

registros do livro de Atos. 

 

Jesus também manifestava claramente esse dom, conforme pode ser visto nos 

evangelhos. João também orientou aos cristãos em sua primeira carta a 

�³�H�[�D�P�L�Q�D�U�H�P���R�V���H�V�S�t�U�L�W�R�V�´�����X�P�D���S�R�V�V�t�Y�H�O���U�H�I�H�U�r�Q�F�L�D���D�R���X�V�R���G�H�V�W�H���G�R�P���������-�R�m�R������������ 

 

A seguir estão citadas algumas passagens em que se percebe claramente o uso do 

dom de discernimento de espíritos: 

 

a) Jesus repreende Pedro (Mateus 16.22); 

b) Pedro repreende Ananias e Safira (Atos 5); 

c) Pedro repreende Simão, o mago (Atos 8.18); 

d) Paulo repreende Elimas, o mágico (Atos 13.6); e; 

e) Paulo repreende a menina com o espírito de adivinhação (Atos 16.16-22). 

 

Na seqüência, serão abordadas as características essenciais ao ministro que recebe 

esse dom, bem como os perigos relacionados ao mau uso do mesmo. 

 

  



II �± O MORDOMO 

 

A palavra mordomo, em uma definição simples, refere-se àquele que tem a função 

de servir e administrar algo pertencente ao seu senhor. Segu�Q�G�R�� �R�� �:�H�E�V�W�H�U�¶�V��

Dictionary, a palavra também é usada para um servo ou oficial encarregado de 

administrar a casa de um príncipe ou homem importante. 5 

 

No contexto dos dons espirituais, mordomo é aquele que recebe o dom. Este, por 

sua vez, tem a função de servir ao corpo de Cristo, que é a igreja, aplicando o dom 

conforme a necessidade. Trata-se ao mesmo tempo de um privilégio e de uma 

responsabilidade. 

 

 

2.1 Características do mordomo 

 

�&�R�Q�I�R�U�P�H�� �*�H�H���� �³�R�V�� �T�X�H�� �S�U�H�W�H�Q�G�H�P�� �M�X�O�J�D�U�� �R�� �T�X�H�� �p�� �H�V�S�L�U�L�W�X�D�O���� �G�H�Y�H�P�� �H�V�W�D�U�� �Srontos 

�S�D�U�D�� �D�S�U�H�V�H�Q�W�D�U�� �V�X�D�V�� �F�U�H�G�H�Q�F�L�D�L�V�� �G�H�� �H�[�S�H�U�L�r�Q�F�L�D�V�� �H�V�S�L�U�L�W�X�D�O�� �H�� �S�H�V�V�R�D�O�´����6 Schwarz 

também afirma que, �D�O�p�P�� �G�D�� �H�[�S�H�U�L�r�Q�F�L�D�� �S�H�V�V�R�D�O���� �³�X�P�� �S�U�p-requisito indispensável 

�S�D�U�D���D���S�U�i�W�L�F�D���G�R���G�R�P���p���X�P���S�U�R�I�X�Q�G�R���F�R�Q�K�H�F�L�P�H�Q�W�R���E�t�E�O�L�F�R�´����7 

 

Existem algumas características comuns às pessoas que possuem o dom de 

discernimento de espíritos. Entre estas se encontram a sensibilidade e a maturidade 

espiritual���� �3�R�L�V���� �³�H�O�D�V��precisam saber como avaliar adequadamente o lugar da 

mente, da vontade e da emoção, na expressão relig�L�R�V�D�´����8 Obviamente, uma 

profunda comunhão com Deus e uma vida constante de oração também são 

essenciais ao mordomo. 

 

Em resumo, as qualidades do mordomo devem ser: a) maturidade espiritual; b) 

profundo conhecimento bíblico; c) amor pelas pessoas; e; d) sabedoria para saber 

quando, onde e como usar o dom. 

                                            
5
 �:�(�%�6�7�(�5�¶�6�������������'�,�&�7�,�2�1�$�5�< (versão digital) 

6
 GEE, Donald. Acerca dos Dons Espirituais. p. 71  

7
 SCHWARZ, Christian. O teste dos dons. p. 91 

8
 BROADMAN. Comentário Bíblico: Atos e I Coríntios. p. 424 
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