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INTRODUÇÃO 

O dom espiritual é carismata. Se firma na graça, no favor imerecido recebido pelo crente. É 

concedido aos crentes para fins espirituais, dentro da harmonia do corpo de Cristo, que é a 

igreja. O Dom é diferente do fruto do espírito. O fruto do Espírito é caráter; o dom é 

realização. No fruto, a qualidade se esmera na caminhada de santificação. O dom é a ação 

individual do crente no serviço cristão.
1
 

Os dons são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo (1Co 12. 11, 18). O crente pode 

pedir um dom (1 Co 12. 31; 14. 39), mas o Espírito é soberano para dar “ a cada um como 

quer”. Cada crente recebe pelo menos um dom ( Rm 12. 6 -1; 1Co 12.7; 1Pe 4.10). Nenhum 

crente possui todos os dons (1 CO 12. 29, 30). Logo, é latente a necessidade de ajuda mútua 

entre os membros da igreja para a realização da sua missão, glorificar a Deus através do 

serviço, da comunhão, do cumprimento da Grande Comissão (Mt 28. 16- 20). 

Os dons podem estar relacionados com os talentos, que são pendores naturais das pessoas, 

mas não se confundem com eles. Eles têm algo em comum, mas são distintos. Ambos 

procedem da mesma fonte que é Deus. Mas os talentos pertencem a velha criação, enquanto 

que os dons pertencem à nova criação em Cristo.  

A presente obra tem por objetivo discorrer sobre o dom de ensino. Definir esse dom, a 

característica do possuidor dele, as formas de desenvolvê-lo, e também alertar sobre os 

perigos que possam cair os detentores desta graça.  

O dom de ensino (didakalia), mencionado em Romanos 12. 7, é atividade que exerciam os 

mestres ( dida/skaloi), mencionados em Efésios 4.11. O dom de ensinar foi necessário na 

era apostólica e ainda o é atualmente.
2
  

 

 

 

                                                 
1
 GOMES. D. O Espírito Santo: o executivo de Deus, p. 76 

2
 SOUZA. R. A. A doutrina do Espírito Santo: Deus presente sempre, p. 69. 
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I – O DOM DE ENSINO 

Neste capítulo será definido o que é dom do ensino e suas características e também os 

propósitos pelos quais Deus concede esse dom. 

1.1 Definição e características 

Didaskalia significa ensino. O dom de ensino é a capacidade concedida de compreender e 

comunicar a verdade bíblica de forma clara e relevante para que haja compreensão e 

aplicação. 

O dom de mestre e o dom de ensino são intercambiáveis. Referem-se ao mesmo dom. alguns 

autores trazem dom de mestre, enquanto outros usam-no como dom de ensino. 

Peter Wagner diz que: 

O dom ministerial de mestre é a capacidade especial que Deus dá a certos 

membros do Corpo de Cristo para comunicarem informações relevantes para 

a saúde e o ministério do corpo de Cristo e seus membros, fazendo-o de tal 

maneira que outros sejam capazes de aprender.
3
 

Segundo Darrel, “é a habilidade especial dada por Deus para assimilar, organizar, e 

comunicar verdades que irão estimular e equipar os crentes para ministrar, testemunhar e 

contribuir para a saúde e crescimento do corpo de Cristo”.
4
 

Ensino é parte da atividade do pastor (2 Tm 2. 24, Ef 4.11). E, segundo Champlin, “nenhum 

homem é apto para ser pastor se não estiver apto para ensinar (1 Tm 3. 2, 11). Deve-se 

diferenciar o dom de ensino com a ordem de Cristo Jesus à todos os crentes de “ensinar a 

guardar todas as coisas que vos tenho mandado (Mt 28.19)”.
5
 Essa ordem é dada para todos os 

crentes sem exceção. E esse ensino deve ser passado sendo a pessoa possuidora do dom de 

ensino ou não. Ele diz respeito ao tocante de fazer um discípulo, para que este fique 

semelhante ao seu mentor, e não dum mestre propriamente dito, que tem a responsabilidade 

de alimentar uma congregação ou grupo com seu ensino. 

                                                 
3
 WAGNER. C. P. Descubra seus dons espirituais, p.128. 

4
 DARREL. W. R. Igreja: Celeiro de dons. p. 108. 

5
 CHAMPLIN, R. N. O Novo Testamento interpretado versículo por versículo: Efésios – volume 4. p. 601. 
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1.2 Propósitos 

O dom de ensino visa afirmar na vida dos crentes o conhecimento da Palavra de Deus e a sua 

aplicação no pensar e no agir diários. A pessoa que tem o dom de ensino pode ensinar nos 

grupos familiares, curso para cooperadores, curso de preparo para profissão de fé, seminários, 

treinamento para edificação da igreja, estudos bíblicos.
6
  

O dom de ensino tem o objetivo específico de manifestar sua graça, glória e poder na 

edificação do corpo de Cristo. O ensino, de acordo com as epístolas do Novo Testamento 

consistia em repetir e explicar as palavras das Escrituras ou dos ensinos igualmente 

autorizados de Jesus e dos apóstolos e aplicá-las aos ouvintes. Nas epístolas do Novo 

Testamento, o ensino está muito próximo do que é hoje é descrito por nossa expressão de 

estudo bíblico. Os ensinamentos guiavam as igrejas locais.
7
 

Esse ministério ajuda a estabelecer a força, a estabilidade e o serviço dentro da vida do corpo 

necessários para que este cumpra a missão de Cristo. O mestre, de que fala Efésios 4.11 é um 

equipador dos outros e até mesmo de outros mestres. Esse é o didaskalos (didáskalos). 

Darrel salienta que:  

É uma pessoa que aprende e ensina com mais profundidade do que outros na 

igreja para treiná-los e equipá-los. O desafio é ensinar verdades bíblicas e 

grandes doutrinas e lidar com problemas de interpretação com tal 

simplicidade que até um menino da sexta série e aqueles com uma educação 

limitada possam entender.
8
 

Para Darrel, “O propósito do corpo de Cristo é glorificar o nosso Senhor e levar adiante sua 

Comissão, apresentando o Seu Evangelho a todas as pessoas de nosso mundo nesta geração 

(Mt 28.18-20m At 1.8)”.
9
 Os dons são usados de diversas formas para cumprir sua missão por 

meio do corpo de Cristo, mas de uma maneira geral, Deus usa todos os dons para 

evangelismo. Deus quer usar todos os dons e todos os crentes para alcançar aqueles que estão 

perdidos. Para ele, “um mestre com a habilidade de organizar pensamentos e material  pode 

facilmente ser usado para explanar o Evangelho e levar o perdido a Cristo. Para isso 

acontecer, o mestre deve levar a sério a Comissão de Cristo e desenvolver um interesse pelo 

perdido. Ele precisa se equipar para ganhar almas para Cristo”.
10

 

                                                 
6
  SEVERA. Z. Manual de Teologia Sistemática, p. 345. 

7
 GRUDEN. W. Teologia Sistemática. p. 903 

8
 DARREL. W. R. Igreja: Celeiro de dons. p. 108 

9
 Ibidim, p. 144 

10
 DARREL. W. R. Igreja: Celeiro de dons, p. 153. 
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1.3 – Exemplos Bíblicos 

Podemos citar alguns exemplos de pessoas que demonstraram ter o dom do ensino nas 

Escrituras, como: Áquila e Priscila (At 18. 26), Paulo (At 19. 8-10, 20. 20), (Cl 1. 28), (1Tm 

2.7), Timóteo (1 Tm 4. 11, 13, 6. 2), Tito (Tt 2. 2- 4), Apolo também foi um exemplo de 

mestre que regava o que Paulo plantara em Corinto, e que ajudava os crentes a crescerem 

espiritualmente mediante seu ensino (At 18.27, 1 Co 3.6). Apolo também tinha um espírito 

apto para aprender, como deve ser o espírito de um verdadeiro mestre (At 18.26).
11

 

Jesus foi o mestre dos mestres. Em todos os Evangelhos, Jesus era comumente chamado de 

Rabbi, que quer dizer mestre. Em Mateus 4.23, está escrito que Jesus percorria toda a Galiléia 

ensinando e em Mateus 7. 28- 29 está escrito que as multidões ficavam maravilhadas de seu 

ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 HORTON. S. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, 293. 
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I I – O MORDOMO DO DOM DE ENSINO 

2.1 – Características do mordomo 

Peter Wagner ensina que aquele que possui esse dom tem características como: “aprender, 

pesquisar, comunicar e ilustrar a verdade. O indivíduo as manifestará ao exercitar o dom de 

ensino. Estas pessoas gostam de estudar e aprender novas informações e detém grande alegria 

compartilhando isso com os outros. O formato do ensino pode variar de um discipulado até 

classes formais, estudos bíblicos informais, grandes grupos e também pregação, que é uma 

forma de ensino”.
12

 

Para este autor, “os mestres que receberam o dom do ensino também se mostram pacientes 

com seus alunos. Eles criam uma atmosfera, em classe, onde os estudantes sentem-se livres 

para levantar indagações de qualquer tipo, sem sentirem que serão desprezados ou parecerão 

estúpidos diante de outras pessoas. Os mestres temem demonstrar qualquer atitude que 

poderia ser interpretada como manipulação ou humilhação. Não se sentem ameaçados e nem 

ficam na defensiva, quando lhes é feita alguma crítica. Aqueles que possuem esse dom 

gostam de passar muito tempo estudando as lições. Eles trabalham em cima de detalhes, 

organizando e reorganizando, procurando ilustrações para deixar mais significativo o 

material. Passam muito tempo examinando auxílios visuais”.
13

  

2.2 - O desenvolvimento do dom 

Alguns usam seu dom de ensino através de meios de comunicação como rádio ou televisão. 

Alguns são bons ao ensinarem pessoas leigas, e outros alcançam melhor êxito quando 

ensinam profissionais. Alguns são capazes de usar seu dom de ensino por meio de obras 

escritas, outros pensam que escrever é um peso morto, e o fazem o menos possível. Ainda 

outros ensinam por meio da pregação, da música, ou por peças teatrais. 

Wagner diz que o “dom de ensino usualmente envolve tempo integral. Ao inverso de outros 

dons que só são utilizados ocasionalmente, como o exorcismo ou o discernimento de 

espíritos, é diferente também do celibato, que é relativamente passivo. O ensino geralmente 

                                                 
12

 WAGNER. C. P. Descubra seus dons espirituais. p. 131. 
13

 Ibidim. p. 131. 
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envolve um uso regular e constante, em que muito tempo é dedicado ao estudo e a preparação 

do conteúdo”.
14

 

Souza orienta que “o primeiro passo para despertar esse dom é aperfeiçoar-se no 

conhecimento da Palavra de Deus. Dedicando-se ao ensino nas escolas bíblicas, nos lares, nos 

colégios e seminários, onde quer que haja necessidade de mestres. O ensino e a pregação 

devem caminhar juntos. A pregação conduz as pessoas à salvação. O ensino 

promove o crescimento espiritual e a santificação. Desde o início da igreja 

cristã, os dois caminham juntos. Os primeiros crentes não cessavam de ensinar e 

pregar (At 5. 42).
15

 

Donald diz que: “Cada pessoa que têm o dom do ensino deve atentar-se para: esforçar-se em 

aprimorar seus conhecimentos, esforçar-se em aprimorar a eficácia dos seus métodos de 

ensino, esforçar-se no interesse pessoal daqueles que são seus alunos. O mestre deve 

aprofundar-se nas ciências bíblicas da exegese e da hermenêutica, sem jamais deixar de 

depender do Espírito Santo para capacitá-lo e dirigi-lo no preparo de estudos e sermões e 

exposição da Palavra de Deus”.
16

  

Schwarz dá algumas dicas para o cristão possuidor desse dom poder desenvolvê-lo com 

eficácia. Orienta esse “cristão a dedicar bastante tempo no estudo e preparação do material. 

Ter o dom do ensino não significa que ele precise de menos tempo do que os outros. Por toda 

a vida, essa pessoa deve ser um estudante. É muito enfadonho ouvir pessoas que sempre 

tocam o mesmo disco e não fazem nenhum progresso no conhecimento. Deve ocupar-se de 

forma mais intensa com métodos de interpretação bíblica, prestando atenção como as palavras 

da Bíblia podem ser aplicadas de forma prática aos ouvintes. Deve ler livros de pedagogia 

didática e comunicação. Usar ajudas audio-visuais como transparências, slides, simulações em 

computador, etc”.
17

 

                                                 
14

 WAGNER. C. P. Descubra seus dons espirituais, p. 130. 
15

 SOUZA. R. A. As doutrinas do Espírito Santo, p. 70. 
16

 DONALD. G. Os dons dos ministério de Cristo, p. 58. 
17

 SCHWARZ. C. As 3 cores do seus dons, p. 123. 
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2.3 – Perigos do dom 

É bom que o cristão mestre tenha em mente que incorre em alguns perigos que precisam ser 

precavidos. Darrel dá alguns conselhos práticos para que o mestre fique longe dos perigos que 

possam trazer essa tão grande responsabilidade de ensinar na igreja de Cristo. Um dos perigos 

é “o mestre se preocupar tanto com os detalhes do ensino e se esquecer de preocupar-se com 

as pessoas”. Por vezes, os mestres se tornam tão presos aos seus materiais que parecem 

monótonos para os ouvintes. Os mestres também correm o perigo de se tornarem orgulhosos e 

de alimentar um sentimento de superioridade devido ao seu conhecimento. Isto é sempre 

reforçado pela afirmação de autoridade pelos outros.
18

  

O bom mestre deve se preocupar em primeiro lugar com sua vida espiritual e procurará viver 

uma vida que exemplifique o que ensina. Champlin salienta que: 

Ensinar mediante o exemplo também é importante, embora se trate de um 

aspecto olvidado por tantos mestres cristãos. 

Schwarz alerta que “os que ensinam, de acordo com a Bíblia, serão julgados com maior rigor, 

do que outros (Tg 3.1). Por isso, quem possui esse dom precisa colocá-lo em prática com 

responsabilidade”.
19

 

Outro grande perigo que um mestre corre é causar divisões acerca de seu ensinamento.  

Essas divisões ocorrem não só por que há, muitas vezes, homens que 

ensinam sem a vocação divina e sem o verdadeiro dom espiritual, mas 

também por que muitas vezes é triste a verdade a respeito de homens 

notáveis, batizados pelo Espírito Santo e genuinamente dotados para tal 

ministério. 
20

 

Para Donald, “o verdadeiro mestre evitará ao máximo causar divisões, assim como quem foge 

duma praga, a não ser quando estiver em jogo alguma doutrina fundamental. A obra do mestre 

é edificar o corpo, e nunca dividi-lo. O mestre depende principalmente da unção do Espírito 

Santo, muito embora seu apelo se dirija principalmente às faculdades mentais de raciocínio e 

lógica do seu próprio entendimento iluminado pelo Espírito Santo.” 
21

 

                                                 
18

 DARREL; W. R. Igreja: Celeiro de dons. p. 110. 
19

 SCHWARZ. C. As 3 cores do seus dons. p. 123. 
20

 DONALD. G. Os dons dos ministério de Cristo. p. 61. 
21

 Ibidim, p. 62. 
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Os mestres precisam cuidar de outro sentimento de sua vida que esse dom pode acarretar, 

caso ele não tenha maturidade suficiente para lidar com a situação: o orgulho. Conforme 1 

Coríntios 8. 1, o conhecimento traz orgulho. E isto é verdade mesmo com referência ao 

conhecimento adquirido por graciosa revelação do espírito Santo. Um boa vacina para 

prevenir esse “ranço” está em 1 Coríntios 10.12, na qual Paulo instrui os santos que estão de 

pé para se cuidarem para não cair. Ter real conhecimento dos caminhos de Deus com a 

simplicidade duma criança e com profunda humildade de espírito, é o sinal da verdadeira 

grandeza do mestre. 

Gee ensina ainda que: 

quando o mestre deixa de ser aprendiz e recusa dar o devido valor à 

luz e à experiência outorgados também a outros, quando se basta de 

sua doutrina e recusa-se a submetê-la à aprovação de todo o corpo de 

Cristo, torna-se perigoso. Quase que invariavelmente acaba nas 

malhas das heresias ou da divisão.
22

 

O autor complementa que: “para que possamos edificar o corpo de Cristo, ao bafejo do amor 

divino, precisamos daquilo que supre todas as juntas. E é na fusão dessas diversas e 

aparentemente contraditórias linhas de pensamento e ensino, que, indubitavelmente, jazem 

muitas das nossas mais ricas descobertas da sabedoria e graça divina”.
23

 

Gee finaliza dizendo que a “humildade de um espírito sempre pronto e aberto para receber 

novos vislumbres da verdade, por certo marcam o mestre que, havendo recebido o dom, não 

deixou de receber também a graça de nosso Senhor Jesus Cristo”.
24

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 DONALD. G. Os dons do ministério de Cristo. p. 62. 
23

 Ibidim, p. 63. 
24

 Ibidim, p. 63. 
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CONCLUSÃO 

O dom de ensino é um privilégio dado aos crentes para edificar o corpo de Cristo. Têm uma 

grande importância na escala de dons mencionada por Paulo em Efésios 4.11. É um dom 

intercambiável com o dom de mestre. Sua função no corpo de Cristo é tão crucial que Paulo 

chega a dizer que quem não está apto para ensinar, não é apto para pastorear. O mordomo 

desse dom deve zelar por ele. Cuidar primeiramente de sua vida espiritual. Deve desenvolvê-

lo com muita diligência e empenho, procurando aprofundar-se no conhecimento da palavra de 

Deus, lançando mão dos recursos disponíveis para uma melhor interpretação desta, como uso 

de ferramentas de hermenêutica e das línguas originais. Ele também deve cuidar para ensinar 

com sensibilidade, estando cônscio das necessidades de seus irmãos, procurando dar o 

alimento certo para cada um, sabendo que uns são mais maduros que outros e ainda uns mais 

sensíveis que outros. 

O mestre fiel à Cristo colocará seu dom a disposição da igreja com muita humildade, 

cuidando para não cair na armadilha da soberba, sabendo que ele precisa da graça de Deus 

tanto quanto os outros irmãos. 
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