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INTRODUÇÃO 

Este trabalho se propõe a esclarecer dúvidas sobre o dom de exortação e seu uso. A partir de 

análises dos termos originais gregos e substantivos semelhantes, também o estudo de 

contextos e exemplos bíblicos, livros doutrinários e de estudo objetiva-se entender em que se 

implica a exortação propriamente dita. O trabalho possui linguagem simples e suas referências 

são dignas de confiança. 
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I - DOM DE EXORTAÇÃO 

 

1.1 O que é o dom de exortação? 

Entende-se por exorar, o poder de exercer influência sobre a vontade e as decisões de outra 

pessoa. Com o objetivo de guia-la para um código geralmente aceito de comportamento e 

encorajá-la a observar certas instruções. A exortação sempre pressupõe algum conhecimento 

prévio. Exortar é dirigir-se ao homem integral. Pelo menos no início, abrangem-se o 

conhecimento, a emoção e a vontade. 1  Este dom não envolve somente a exortação 

propriamente dita, mas também o conforto, o consolo e o encorajamento. O cristão dotado 

desta capacitação poderá colocar-se ao lado de alguém, simpatizando-se com ele, 

compreendendo seus problemas e confortando-o com uma palavra de exortação. 2 

1.2 Descrição 

As pessoas que possuem o dom de exortação têm a habilidade de motivar outros à ação 

mediante a pregação e ensino com aplicação prática, em vez de ênfases teológicas profundas e 

doutrinárias. São pessoas positivas, que procuram oferecer esperança e estímulo aos crentes. 

Geralmente são loquazes, efervescentes, entusiasmadas e um pouco impulsivas.3 

1.3 Dinâmica 

O dom de exortação coloca o crente em trabalho mútuo com o Espírito Santo. Em Romanos 

(12. 8), Paulo usa a palavra parakaleo para este dom. Os crentes com o dom de exortação são 

práticos e objetivos no estudo das Escrituras e na abordagem dos problemas, sendo assim, são 

capazes de ajudar outros a enfrentar seus problemas. Exortação é um dom usado 

especialmente no ministério de aconselhamento. Normalmente quem desfruta deste dom 

trabalha em centros de aconselhamento, capelania escolar, capelania hospitalar, programas 

que envolvem dependentes químicos, entre outros. As pessoas com dom de exortação também 

se dão bem no ministério de discipulado de novos convertidos.4 

                                                        
1 BROWN, Colin. O novo dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, p. 174. 
2 SOUZA, Roberto Alves de. A doutrina do Espírito Santo, p. 71. 
3 ROBINSON, Darrel W. Igreja Celeiro de Dons, p. 129. 
4 Ibidim, p. 128. 
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Todo dom é para o evangelismo! O dom de exortação prepara fortemente a 

pessoa para um testemunho pessoal eficiente. Pessoas com este dom podem 

ser usadas poderosamente para apresentar Jesus ao perdido.5 

1.4 Dificuldades e Perigos 

Devido ao olhar positivo em relação aos problemas, quem tem o dom de exortação pode ser 

visto como alguém que não tem o “pé no chão”, ou seja, vivi fugindo da realidade. Existe uma 

grande dificuldade em aceitar opiniões alheias, sendo assim, podem surgir alguns problemas 

no relacionamento com os demais indivíduos. Devido à capacidade que a pessoa com o dom 

de exortação tem em influenciar os outros, ela pode se deixar levar pelo orgulho. Quando o 

Espírito santo para de atuar na vida de quem tem este dom devido às circunstâncias, o dom 

pode ser usado de modo errado levando os indivíduos persuadidos a pecar.6 Outro erro é 

pensar que uma pessoa vai exortar gritando e fazendo pregações “escandalosas”. É muito fácil 

uma pessoa que possui este dom falar precipitadamente, tratar os problemas alheios como 

insignificantes e de modo superficial, simplificar demais as coisas e acusar os demais.7  

1.5 Como usar o dom de exortação  

A pessoa que possui o dom de exortação deve ser cheia do Espírito Santo, pois ele é a fonte 
de encorajamento, a pessoa também deve esperar o melhor dos outros, ser paciente nos 
momentos de tribulações, deve ser compreensiva, procurar sempre perseverar em oração, 
estar atenta em sempre elogiar outras pessoas e quando necessário a pessoa que possui o dom 
também deve fazer críticas construtivas.8 Existem outros meios de exortar, como: ligar para as 
pessoas, dizer que está orando por ela, sempre elogiar quando ver uma atitude positiva, enviar 
cartas e presentes, usar a bíblia para aconselhar o indivíduo e ter uma vida exemplar diante de 
Deus e dos homens. 9  Deve-se também desenvolver bons relacionamentos, discipular, ler 
livros que abordam o dom de exortação, estudar as passagens bíblicas relacionadas ao dom e 
procurar trabalhar num ministério onde o dom possa ser exercido.10  

Com relação a esta dinâmica, Rottmann traz alguns conselhos interessantes. Baseado em 
Mateus 18, a exortação deve ser feita não primeiramente diante de muitas pessoas, mas entre 
o conselheiro e a pessoa que necessita de ajuda, animo ou exortação. Este conselheiro também 
precisa saber refrear sua língua e não sair difamando a pessoa que esta ajudando por causa de 

                                                        
5 ROBINSON, Darrel W. Igreja Celeiro de Dons, p. 128. 
6 Ibidim, p. 129. 
7 http://www.ipbparaiso.org.br/2009/11/27/5-%E2%80%93-o-dom-espiritual-de-exortacao-rm-128/ 
8 KORNFIELD, David. Desenvolvendo dons espirituais e equipes de ministério, p. 120, 121. 
9 Ibidim, p. 122, 123. 
10Ibidim, p. 124. 
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seus erros ou sua conduta; seu objetivo será “levantar” a pessoa de seu erro e não afundá-la 
ainda mais. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
11 ROTTMANN, Johannes. Se teu irmão pecar. p.42 
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II - ANÁLISE DOS ORIGINAIS 

 

2.1 Análise léxica 

Seguem-se duas definições da palavra exortação/consolação na língua original grega e 
também da o termo correspondente a dom. 

Parakaléw= chamar, convidar alguém, rogar alguém, exortar, incitar, admoestar alguém, 

confortar, consolar.12 

Parakalèw= chamar ao lado, convocar, convidar, convocar para auxílio, chamar para socorrer, 

apelar, exortar, encorajar, requisitar, implorar, apelar, rogar, confortar, rogar, suplicar, tentar 

consolar, conciliar.13 

Charisma= Há muitos termos gregos para se referir a dom no Novo Testamento, mas a 

palavra que se refere aos dons vindos do Espírito Santo é o termo “Charisma”. De acordo 

com o dicionário Vine: 

Dom da graça, dom envolvendo a graça (charis) por parte de Deus como 
Doador, é usado acerca de: (a) as Suas denotações gratuitas aos 
pecadores (Rm 5:15, 6; 6:23; 11:29); (b) as Suas denotações aos crentes 
mediante a operação do Espírito Santo nas igrejas (Rm 12:6; 1Co 1:7; 
12:4,9,28,30,31; 1Tm 4:14; 2Tm 1:6; 1Pe 4:10; (c) aquilo que é dado 
através da instrução humana (Rm 1:11); (d) o “dom” natural da 
continência, consequente  à graça de Deus como Criador ( 1 Co 7:7; (e) 
as libertações graciosas concedidas em resposta às orações dos 
companheiros crentes (2 Co 1:11).14 

Este termo grego é praticamente paulino, pois é usado somente em 1Pe 4:10, todas as outras 

referências são das cartas de Paulo.15   

Segundo a Septuaginta, Parakaleo esta ligado ao termo hebraico “naham” que significa ser 

movido de compaixão, consolar, ter dó, sentir compaixão (Sl 135:14); onde o termo grego 

                                                        
12 BARCLAY, William. Palavras chaves do Novo Testamento, p. 39, 40. 
13 SOUZA, Roberto Alves de. A doutrina do Espírito Santo, p. 71. 
14 VINE, W.E./ UNGER Merril F./ WHITE JR. William. Dicionário Vine, pg.576 
15 RUSCONI, Carlos. Dicionário do Grego do Novo Testamento, p. 353 
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tem outros equivalentes hebraicos também pode significar encorajar, fortalecer (Dt. 3:28; Jó 

4:3), levar pelo caminho e guiar (Êx. 15:13). 16 

2.2 Análise morfológica 

Algumas palavras além do termo grego “parakaleo” também estão ligadas a exortação no 

contexto bíblico e abrangem o entendimento deste dom. Seguem-se dois exemplos de verbos 

e de um substantivo: 

Paraineo: Um primeiro significado esta ligado a “falar de perto” e, por conseguinte também 

esta ligado a aconselhar, exortar, avisar e admoestar. 

Protrepo: Significa literalmente virar para frente, propulsar e propelir. Também pode estar 

ligado com impelir moralmente, exortar, investigar, incentivar e encorajar. Este segundo 

significado demonstra-se claramente em At 18:27, onde Apolo é encorajado e uma carta é 

escrita aos discípulos de Acaia para o receberem. 

Paraklesis: Pode significar em primeiro plano “chamado para o lado de alguém” também pode 

significar “para ajudar”, solicitação, exortação, consolação e conforto. Faz contraste com o 

termo parakletos, que quer dizer advogado, defensor e consolador.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
16 BROWN, Colin. Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, pg.176 e 177 
17 VINE, W.E./ UNGER Merril F./ WHITE JR. William. Dicionário Vine, p. 635. 
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III - REFERÊNCIAS BÍBLICAS  

 

3.1  Romanos 12 

O dom de exortar tem seu verdadeiro sentido como “animar os outros”. A pessoa que exercer 
este dom estará agindo como o Espírito Santo, ou seja, consolando. Paulo quer indicar nesta 
passagem que aquele que consola deve fazer isso sem restrições, animando e motivando.18 
Com relação a animar e encorajar, Hernandez Dias Lopes vai mais a fundo: 

Se o ensino se dirige ao entendimento, a exortação é dirigida à consciência e 
às emoções. Estes devem andar sempre juntos, pois enquanto a exortação 
recebe conteúdo do ensino, o ensino recebe sua força da exortação. O dom 
da exortação é a habilidade de estar do lado de outra pessoa para encorajá-la, 
fortalecê-la e consolá-la. Quem tem o dom de exortação faz a aplicação 
pessoal do que é declarado pelo profeta e praticado pelo mestre. Este é o 
dom de tornar a doutrina viva na vida do cristão, despertando-o, 
encorajando-o, corrigindo-o, a fim de que ele tenha a vida de Cristo 
(15:14).19 

Os dons listados por Paulo em Romanos não estão totalmente presentes em outras listas de 
dons de outras cartas. Segue-se explicação: 

Não é apropriado inferir que somente os dons mencionados se achavam 
presentes na igreja de Roma. Contudo podemos inferir que os dons 
abordados e as instruções correspondentes eram relevantes à situação local e 
que a seleção de dons foi suficiente para reforçar, de modo concreto, os 
princípios normativos determinados nos versículos 3 a 5.20 

Os princípios normativos nos versículos são: 

Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, 
eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo 
contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um 
julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em 
um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim 
também nós embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos 
unidos com Cristo. E todos estamos unidos com os outros como partes 
diferentes de um só corpo.21 

3.2 I Tessalonicenses 

                                                        
18 BÍBLIA. Bíblia de estudo conselheira Novo Testamento, p. 337. 
19 LOPES, Hernandez Dias. Romanos o evangelho segundo Paulo, pg.406 
20 MURRAY, John. Romanos, pg.484 
21 BÍBLIA. Op. Cit, pg.336 
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Segundo o contexto desta passagem, os membros desta igreja estavam cheios de dúvidas e 

tristezas por causa daqueles que já haviam morrido. Paulo então os ensina que eles podem 

“consolar-se uns aos outros”. Neste contexto, a palavra consolação também pode ser traduzida 

por exortação. Eles poderiam exortar e consolar uns aos outros, pois todo Povo de Deus um 

dia o encontrará no céu; seriam mortos e ressuscitados com Cristo. Pode-se ver nesta 

passagem o claro exemplo do apóstolo consolando com palavras esta igreja, e recomendando-

os a passar adiante esta consolação.22 

3.3 Atos 

Barnabé era um levita natural de Chipre. Seu nome judeu era José, mas Lucas o médico, 

interpretou o nome como “filho da consolação”. Na primeira vez em que é citado no Novo 

Testamento, ele esta exercendo generosidade e sendo parceiro de Saulo, pois este tinha 

estigma de perseguidor dos cristãos (Atos 9. 26-28).23 Quando Saulo chega a Jerusalém e 

tenta juntar-se com os apóstolos, não é recebido, pois todos o temiam. Então Barnabé se 

incube de apresentar e integrar Saulo. Ele também exortou a Igreja em Antioquia a perseverar 

no Senhor.24 O claro exemplo dos dois servos “consoladores” serve também para os dias de 

hoje, afinal aquele que anima precisa deixar suas necessidades e anseios de lado para receber 

bem os recém- chegados.25 

Barnabé era uma pessoas boa, generosa e calorosa, que ofertou 

abundantemente seu tempo e seus talentos para a causa de Cristo, tanto em 

casa como nos lugares distantes. Era um homem de oração, que buscava a 

direção do Espírito Santo para tomar as decisões. Encorajava seus 

companheiros no ministério cristão e era um amigo sempre disposto a dar 

uma segunda chance a quem precisasse.26 

Devido a estes fatores Barnabé era também chamado “filho da exortação”, pois exercia a função de 

ensinar, exortar e proclamar.27 

 

 

                                                        
22 MARSHALL. I. Howard. I e II Tessalonicenses introdução e comentário, p. 159, 160. 
23 GARDNER, Paul. Quem é quem na Bíblia na Bíblia Sagrada, p. 88. 
24 SOUZA, Roberto Alves de. A doutrina do Espírito Santo, p. 71, 72. 
25 STOTT, John R.W. A mensagem de Atos, pg.198 e 199 
26 GARDNER, Paul. Op. Cit, p. 89. 
27 HAWTHORNE, Gerald F./ MARTIN Ralph P./ REID Daniel G. Dicionário de Paulo e suas cartas, p. 169. 
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CONCLUSÃO 

Exortação é muito mais que repreender ou simplesmente xingar. Exercer este dom do espírito 

é andar ao lado, é ensinar como viver a Bíblia e se mostrar solícito por pior que tenha sido o 

pecado da pessoa em questão. Acredita-se que todos os significados variantes gregos podem e 

devem ser aplicados na hora de se ajudar alguém. Animar, consolar e estimular devem ser 

feitos antes de se repreender alguém de fato. Assim como Barnabé, deve-se andar ao lado 

daqueles que precisam mesmo que ninguém faça o mesmo ou tome iniciativa. Usar o dom de 

exortação é auxiliar no evangelismo e no ensino, sendo parte integrante no corpo de Cristo e 

cumprindo as ordens de Deus. 
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