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INTRODUÇÃO 

Os dons do Espírito Santo são fundamentais para o exercício do ministério cristão. Eles 

capacitam o crente para que possa levar a obra do Reino de Deus avante. Ele é imprescindível 

para o crescimento da igreja. Existem vários dons, cada um deles coloca o crente dentro do 

corpo de Cristo com uma função específica, e com o dom da fé não é diferente, ele também 

possui uma área de atuação. 

 Como dito acima, neste presente trabalho será averiguado o dom da fé. A pergunta que se faz 

é: Qual a diferença básica entre os tipos de fé? Ainda: como a fé pode estar ligada ao corpo de 

Cristo, se não se encaixa no dom de serviço? Estas perguntas são pertinentes quando se fala 

em fé. 

Esta pesquisa será desenvolvida a partir de fontes bibliográficas, será realizada em dupla e 

contando com fontes da biblioteca da Faculdade Batista Pioneira e fontes particulares das 

bibliotecas dos pesquisadores.   
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I – O DOM 

1.1 Definição, Características e Propósito 
A fé em seu sentido religioso não difere da fé em geral, a qual, é uma persuasão da verdade 

que está baseada no testemunho de um individuo, em quem se tem confiança e se pode 

descaçar, isso serve de autoridade para tal fé. Quando se fala de fé cristã, entende-se com 

sendo “uma persuasão do homem quanto à veracidade da Escritura, com base na autoridade 

de Deus”. A Bíblia concorda com tal ideia, entretanto, nem sempre fala de fé cristã no mesmo 

sentido, assim pode-se fazer algumas divisões: 

 Fé histórica: não possui um propósito moral ou espiritual em si, pois, é apenas uma 

apresentação da verdade. Tal fé, “aceita as verdades da Escritura como uma pessoa 

poderia aceitar um relato histórico no qual ela não está interessada pessoalmente”. 

Essa fé geralmente é resultado da tradição, educação ou até pelas operações gerais do 

Espírito Santo, sendo assim uma fé humana e não divina. 

 Fé temporal: vem acompanhada de incitações da consciência, mas não está baseada 

em uma vida regenerada. Pode ser difícil de se distinguir fé temporal de fé salvadora, 

entretanto a fé temporal não brota da regeneração, e, assim não é expressão da nova 

vida em Cristo, não está baseada na glória de Deus. Pelo contraria, a fé temporal 

baseia-se na vida emocional e na busca pela satisfação pessoal. 

 A verdadeira fé salvadora: tem sua sede no coração humano e sua raiz fincada na 

regeneração. Tal fé pode ser definida com “uma certa convicção, produzida no 

coração pelo Espírito Santo, quanto à veracidade do Evangelho, e uma segurança nas 

promessas de Deus em Cristo”.1 

Ainda dentro das divisões, do sentido de fé cristã na Bíblia, encontradas por Berkhof 

encontra-se do dom da fé. Ele o sita com a fé miraculosa, tal fé é “a persuasão produzida na 

mente de uma pessoa de que um milagre será realizado por ela ou em favor dela”. Esta é a fé 

em milagres, seja no sentido ativo o homem com instrumento de Deus ou anunciando um 

milagre de Deus, ou no sentido passivo quando, isto é a persuasão de que Deus fará um 

milagre em favor de alguém.2 

Falando também das divisões, do sentido de fé cristã na Bíblia, Silva afirma que fé está 

relacionada coma palavra psitis (substantivo) e pisteuo (verbo). Esta palavra traz algumas 

definições: fé salvadora que se relaciona com aquele que confia em cristo sua vida; fé 

                                                
1 BERKHOF, L. Teologia Sistemática, pp. 462-463. 
2 Ibidim, pp. 462. 
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servidora se relaciona com os dons divinamente conferidos para o serviço do reino de Deus; a 

fé santificadora se relaciona com a fé que promove a aproximação de Deus colocando o ser 

humano na dependência de Deus e se dá no início da salvação; fé intelectual que vem através 

do conhecimento e do estudo bíblico.3  

Mas então, a fé aqui estuda é a fé para operação de milagres como dom do Espírito. Este dom 

se encaixa nos dons de capacitação que servem para apoiar o ministério do corpo de Cristo. 

Eles estimulam os outros a exercerem seus dons diante da necessidade da obra.4 Um cristão 

que tem o dom da fé tem a convicção sobrenatural de que Deus irá realizar com seu poder 

toda a obra necessária, independente das circunstancias.5  

O dom da fé é a capacitação sobrenatural derramada pelo Espírito Santo em determinados 

cristãos, a fim de que possam experimentar uma multiplicação da fé já existente em sua vida, 

além de discernir, com grande confiança a vontade de Deus para suas vidas, tanto no aspecto 

pessoal, quanto ministerial, o qual envolve os propósitos da igreja. Tal fé não é necessária 

para alcançar a salvação da alma, mas sim para realizar feitos incríveis, sobrenaturais, fora de 

explicações racionais, sendo ela necessária para superar circunstâncias extremamente difíceis 

aos olhos naturais. Ter o dom espiritual da fé é ter a confiança necessária em Deus para deixar 

desertos para trás e realizar feitos incomuns. 

Há diversidades nos dons (1 Co 12. 4-6) Os dons são fundamentados em tríplices aspectos;  

Charisma; diakonia, emerguémata, ou seja, Dons espirituais, e ministérios obras. Os dons são 

presente de Deus, para o ministério à serviço do corpo de Cristo e a manifestação do amor de 

Deus nas obras, ou seja, em favor do outro.6   

O dom da fé não se deve confundir com a fé que justifica, ou a fé que é produto do Fruto do 

Espírito. Bittlinger citando Josefh Brosch diz; 

“o dom da fé não é senão a fides miraculosa, o poder concedido pelo Espírito 
Santo e que atua por ele, visando fazer triunfar a vontade de Deus apesar de 
todas as resistências naturais e, sobretudo, o poder de dominar o mundo do 
inimigo de Deus.”7 

Jonh Stott concorda com a visão, diz que o dom da fé não é a fé salvadora, mas sim é a fé, 

pela qual, cada cristão é capacitado a receber a salvação de Deus.8 O Dom da fé é que 

                                                
3 SILVA, Severino e a pessoa do Espírito Santo, 95-96. 
4 ROBINSON, Darrel, W. Igreja celeiro de Dons, p. 114. 
5 BITTLINGER, Arnold. Dons e graça, p. 36-37. 
6 Ibidim, p. 19-22. 
7 Ibidim, p. 36. 
8 STOTT, Jonh R. W. A mensagem de 1 Coríntios, p. 215. 
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capacita o homem a receber a promessa de Deus, e o trona recipiente da graça divina. Ele 

concede vitória nas lutas pela causa de Deus.9 

1.2 Exemplos Bíblicos 
Na palavra de Deus encontramos diversos exemplos de homens de Deus exercendo o dom da 

fé. Abraão ouviu o a voz de Deus e saiu de sua terra sem ao menos saber para onde iria, 

simplesmente obedeceu à ordem de Deus. Mais a diante o patriarca é chamado a oferecer seu 

filho Isaque, mas não hesita em obedecer ao mando do Senhor, pois tinha a plena certeza de 

que Deus era capaz de ressuscitar seu filho. Outro homem de Deus que nos serve de exemplo 

é Elias, ele não se deixou vencer pelo tremendo volume de profetas falsos de Baal, mas 

reconstruiu o altar e desafiou Deus a responder-lhe. O que moveu estes servos do Senhor foi a 

fé, uma fé extrema na ação de Deus.10 

 

                                                
9 CHOWN, Gordon, Os dons do Espírito Santo, p. 81. 
10 GOMES, David. O Espírito Santo: executivo de Deus, p. 80-81. 
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II – O MORDOMO 

2.1 Características 
Há de se verificar que segundo o Novo Testamento todos os crentes possuem dons. Sem Dom 

o crente não seria considerado mordomo, pois é o dom que caracteriza o crente como nova 

criatura.11 A palavra mordomo traz o significado de chefe ou criado maior de uma casa os 

estabelecimento, ou seja, aquele que supervisiona os demais servos e ou é administrador dos 

bens de uma casa ou de um estabelecimento.12 Quando pensamos no sentido cristão de 

mordomo, temos o crente sendo colocado como mordomo do dom espiritual dado por Deus, 

ou seja, é lhe dada a tarefa de administrar essa capacitação especial. 

A pessoa que possuiu o dom da fé tem características especiais. Elas são dotadas de uma 

percepção das coisas espirituais que ainda irão acontecer muito maiores do que outras que não 

possuem este mesmo dom. São pessoas que possuem uma fé inabalável. Mesmo em 

circunstâncias adversas elas creem e não vacilam na visão que receberam de Deus. Este tipo 

de pessoa é visionário e introduzem um novo sistema. 13  

Este tipo de fé não tem nenhum parentesco com a confiança dos mortais. Ela está relacionada 

à ação divina que coloca dentro do ser humano uma confiança que pode levar a crer no 

milagre do senhor em realizar a sua obra. Um exemplo é a cura do paralítico na porta do 

templo (Atos 3.1-11,16)14  

Como já foi visto, há diferença entre a fé como dom do Espírito e a fé salvadora que é 

operada pela obra do Espírito Santo na vida do individuo. Quando falamos do exercício do 

dom da fé com charis, tal exercício, só pode ser exercido por alguém que já possua a fé 

salvadora, que vem diretamente de Deus.15 

2.2 Desenvolvimento e bom uso do Dom 

Donald Gee diz que a pessoa saberá que possui o dom do Espírito sendo colocado para 

trabalhar na igreja. Assim também é com o dom da fé. No momento certo o cristão receberá a 

oportunidade para colocá-lo em prática. Gee explica que, assim como um pai fica observando 

                                                
11 BITENCOURT, José Alves da Silva, O Espírito Santo, p. 72. 
12 SACOONI, L. A. Grande Dicionário Sacconi, p. 1410. 
13 SCHWAR, Christian, A.  As três cores dos seus dons, p. 127. 
14 CARLSON, G. Raymond, Dinâmica Espiritual, p. 129. 
15 CHOWN, Gordon, Os dons do Espírito Santo, p. 76-77. 
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o filho para ver qual talento este vai desenvolver, assim também é o com o filho de Deus, ele 

deve estar atento para saber qual dom espiritual este desenvolverá.16   

Ainda em busca de um bom uso do dom da fé o cristão deve adquirir o hábito de analisar 

minuciosamente as respostas de oração, isso pode faze a sua fé crescer ainda mais. Também ir 

a procura de pessoas que tenham o dom da fé e estudar personagens bíblicos os quais Deus os 

capacitou com este dom.17 

2.3 Perigos 

Pode-se aqui anumerar uma lista de perigos provenientes do uso indevido do dom da fé, ou 

em alguns casos proveniente de tentações e do ambiente em que o crente está inserido. É bom 

lembrar que, tais perigos, trazem prejuízo não apenas para a vida do individuo, mas sendo o 

dom pra a edificação da Igreja essa também sofre os prejuízos.  

 Satanás pode usar o negativismo dos outros que não possuem o dom da fé, para 

desestimular os que possuem este dom. Assim seu dom será prejudicado no seu 

desenvolvimento e não alcançara seu objetivo de edificação do corpo .  

 Alguém que faz mal uso de seu dom, tente a ver as pessoas como bitoladas e 

inferiores. Visto que estas pessoas com o dom da fé às vezes interpretam críticas 

dirigidas à sua pessoa como crítica contra Deus. E reagem diante disso de forma 

exacerbada.18 

 A pessoa, por ser vista pelos outros com um sonhador e não levado a sério, pode assim 

deixar de exercer o seu dom. Por isso que Paulo diz a Timóteo que deveria reavivar o 

dom de Deus que havia nele. Segundo Gee o cristão deve estar sempre atento para não 

deixar de exercer o dom que Deus deu a ele, e isso também não exclui o dom da fé.19  

  Como vista já nesta pesquisa, o dom da fé não abrange necessariamente os outros 

tipos de fé. A pessoa que possui o dom da fé pode ter dificuldade de crer em coisas 

simples da vida cotidiana, igualmente aos que não são agraciados por este dom.20 

 Outro perigo é do misticismo. Pode se dizer que a muitas pessoas associam a fé a outra 

forma visível, como por exemplo, um copo de água, ou lenço ungido, mas a fé se 

                                                
16 GEE, Donald, Os dons do ministério de Cristo, p. 87. 
17 SCHWAR, Christian, A.  As três cores dos seus dons, p. 127. 
18 Ibidim, p. 127. 
19 GEE, Donald, Op. Cit., p. 88-89.  
20 CHOWN, Gordon, Os dons do Espírito Santo, p. 78-79. 
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baseia na fé que não se pode ver fé esta que vem de fora, pois ela vem de Deus e por 

isso deve ser compreendida como um dom de Deus.21 

 

                                                
21 FRANKLIN, Wilson, A ação do Espírito Santo nas igrejas, p 24. 
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CONCLUSÃO 

Fica bem clara a diferença entre os tipos de fé. Existe a fé Salvadora que é dada por Deus que 

capacita o ser humano para crer no sacrifício de Cristo. Está fé está vinculada a graça de Deus 

e nada tem haver com a fé recebida com um dos dons do Espírito.  

A fé como (charisma) capacita o cristão a exercer o ministério cristão. Ela se encaixa dentro 

dos dons de poder e em nada se difere dos outros dons, que também são dados por Deus. 

Todos eles, inclusive a fé são para o exercício no corpo de Cristo, para o seu crescimento e 

edificação. 

A pessoa que exerce o dom da fé pode exerce seu ministério ajudando em oração, na liderança 

de projetos e até mesmo da igreja, pois possuem uma capacidade de ver além dos demais. É 

um ministério por vezes recriminado por ser mal compreendido e muitos dos que têm este 

dom deve procurar exercê-lo em auxilio aos outros ministérios. Ele é o auxiliador para qcrer 

que quando Deus orienta as coisas irão acontecer.  
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