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INTRODUÇÃO 

 

O dom de línguas é um dos dons que mais gera polêmica no meio evangélico. É com grande 

pesar que muitos teólogos falam sobre as errôneas interpretações dadas aos textos que citam e 

este dom. O dom de línguas fora inicialmente anunciado por Jesus Cristo. Estas palavras 

foram compiladas por Marcos em seu evangelho. Neste texto de Marcos 16.16-17, Jesus 

anuncia que no período apostólico quem se converte-se (regenerado) falaria em línguas. 

De fato este mover do Espírito aconteceu no período apostólico, sendo grafado por Lucas no 

livros de Atos. O que se observa em uma visão panorâmica do livro de Atos com ênfase em 

analisar o derramamento do Espírito Santo e sua ação direta no falar em língua dos novos 

convertidos, é que este ato (ser regenerado e falar em línguas) era uma prova aos judeus de 

que não apenas eles haviam recebido as Dádivas do Espírito mas também os samaritanos e 

gentios. 

Embora que hoje a regeneração do ser humano não seja acompanhada do falar em línguas, o 

falar em línguas (humanas e não- humanas) é um dom concedido por Deus a cristãos de todas 

as nações. Agora sim mediante estas explicações de que os textos de Marcos e Atos são de 

cunho histórico é possível analisar o dom de línguas conforme descrito por  Paulo na carta de 

I Coríntios capítulos 12 e 14. Este monografia após o estudo texto a texto no primeiro 

capítulo, trará tanto no capítulo dois e três esclarecimento sobre o dom de línguas 

propriamente dito.  
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I- TEXTOS SOBRE DOM DE LINGUAS 
 

A figura a seguir mostra quais os textos que falam sobre o dom de línguas e as formas 

hermenêuticas nas quais devem ser analisados: 

 

 

1.1 TEXTOS HISTÓRICOS SOBRE DOM DE LÍNGUAS 

 

Lucas escreveu o livro de atos para encorajar, informar, memorizar, e oferecer uma 

apologética.
1
 . O alvo de Lucas de 1.1 á 6.7 é oferecer ao leito “um quadro tanto da vida da 

comunidade primitiva quanto sua expansão dentro de Jerusalém”.
2
 Entretanto como será visto 

os Pentecostais não apenas veem estes textos como caráter histórico mas também 

doutrinários. O texto de Marcos faz referência aos sinais que ocorreram no período apostólico. 

Sendo que estes sinais eram demonstração aos judeus de que os gentios também estavam se 

convertendo. 

 

Análise de Marcos 16. 16-17 

                                                 
1
 FEE, Gordon D e Douglas Stuart. Entendes o que lês? p. 81. 

2
 Ibidim, p. 86-87. 
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Este texto [ao que se refere ao dom de línguas] tem caráter histórico. Pois estes atos 

correspondem ao período apostólico. O comentário Wiersbe atesta que a maioria dos sinais 

relatados no texto aconteceram no período apostólico, e foram registrados por Lucas no livro 

de Atos.  Sobre o v. 19-20: “Os apóstolos e os profetas lançaram os alicerces da igreja 

(Efésios 2:20). Seu trabalho foi concluído, e os sinais apostólicos cessaram’.
3
 

 

Análise de Atos 2.1-13 

Erickson fala que o Pentecostes era o cumprimento das profecias de Joel 2 e Isaías. O 

comentário da série cultura afirma: O Espírito Santo veio sobre o grupo (talvez de 120 

pessoas) e fez com que os discípulos “irrompessem em louvores a Deus em línguas diferentes 

das suas próprias”. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Lucas fala que os 

discípulos ficaram cheios. “Esta expressão se emprega quando as pessoas recebem o 

revestimento inicial do Espírito para capacita-las para o serviço de Deus (9:17)”. Talvez 

Lucas utilizou “cheios” nesta passagem “porque o Espírito inspirou aqueles que O receberam 

a falar em outras línguas”. Segundo os versos 6,8,11 sabe-se que estas línguas eram humanas. 

Entretanto o próprio Marshall fala que a compreensão que os demais tiveram achando que os 

discípulos “estivessem bêbados” sugere que estas línguas faladas não eram compreendidas.
4
 

 

O comentário esperança afirma que: É um falar entusiasmado. Não eram pregações proferidas 

em diversos idiomas, pois se assim fosse, os ouvintes não conseguiriam distinguir 120 

pessoas falando ao mesmo tempo. O ouvinte de determinado dialeto não conseguiria chegar 

ao lado daquele que falava sua língua. Mas eram sim louvores, exaltação e gratidão a Deus. 

Paulo afirma que o falar em línguas só tem razão de acontecer se houver interpretação ou que 

seja traduzido (I Co 14.13,27,28). “No dia do Pentecostes, porém, o próprio Espírito Santo 

realiza esse serviço de tradução, sem mediação humana”. Esta ação do Espírito Santo foi tão 

perfeita a ponto dos ouvintes ouvirem os discípulos falarem em suas próprias línguas 

maternas. É mais um milagre de audição do que de línguas. Fingir o falar em línguas até pode 

ser possível, entretanto compreender em sua própria língua o que outro fala é uma ação 

sobrenatural. É um evento único e não se repetirá.
5
 

Wiersbe ressalta que: Baptizo tem dois significados um literal e outro figurativo. Não 

devemos buscar ser batizados no Espírito, pois esta é uma ação de Deus. No Pentecostes o 

                                                 
3
 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico expositivo: Novo Testamento: volume I. p. 216-217. 

4
 MARSHALL, I. Howard. Introdução e comentário de Atos. p. 67-72. 

5
 BOOR, Werner. Atos dos Apóstolos. p. 39-46. 
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Espírito Santo falou por meio de línguas conhecidas. “O termo grego traduzido por ‘língua’, 

em Atos 2:6 e 8 é dialektos e se refere à linguagem ou dialeto de um país ou região (At 

21:40;22:2;26:14)”. Um dos motivos do dom de língua é a propagação do evangelho.
6
 

Billy Graham afirma serem línguas humanas, de estrangeiros na Judéia.
7
 Alguns estudiosos 

entende que o milagre aconteceu no ouvido dos ouvintes, já outros entendem que “os 

apóstolos receberam um dom sobrenatural de falar em idioma estrangeiro que eles não 

conheciam.
8
 

 

Análise de Atos 10.44-48 

Para o comentário vida nova: “Não se pode dizer com certeza se o dom de línguas era o 

acompanhamento inevitável da vinda do Espírito; o fato de que se menciona tão 

infrequentemente e de que Paulo pensa nele como dom especial não outorgado a todos os 

membros da igreja indicam que não era um sinal invariável da conversão”. Interiormente a 

pessoa era batizada no Espírito Santo. E o batismo passou a ser o sinal externo da assimilação 

ao corpo de Cristo. O falar em línguas foi uma demonstração que os gentios agora também 

estavam se convertendo.
9
 

BATIZADO NO ESPÍRITO SANTO (INTERIOR): Não precisa necessariamente falar em 

línguas. BATISMO NA ÁGUA (EXTERIOR).
10

 

 

Já o comentário esperança declara que a gratidão e o louvor rompem a linguagem comum e 

em línguas engrandecem (aqueles que ouviam a mensagem de Pedro) a Deus. Deus 

demonstra nestes sinais que a partir daquele momento os não circuncisos também 

poderiam receber o Espírito Santo.
11

 

 

Nos dias de Pentecostes a conversão e o Batismo conduziam diretamente ao 

recebimento do Espírito, sem que ali se manifestasse o “orar em línguas”. 

Em Samaria a conversão e o batismo ainda não trazem o Espírito Santo; ele 

é dado somente por oração e imposição das mãos. E aqui na casa de Cornélio 

Deus concede o Espírito mediante manifestações de poder já antes do 

batismo e sem uma “conversão” expressa! Como nós substituímos esse agir 

soberano de Deus por um sistema teológico rígido que tem de funcionar por 

                                                 
6
 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico expositivo: Novo Testamento: volume I. p. 526-528. 

7
 GRAHAM, Billy. O Espírito Santo: ativando o poder de Deus em sua vida. p.164. 

8
 Ibidim, p.165. 

9
 MARSHALL, I. Howard. Introdução e comentário de Atos. p. 186-187. 

10
 Ibidim. p. 186-187. 

11
 BOOR, Werner. Atos dos Apóstolos. p. 164-165. 
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si mesmo de qualquer maneira e que de forma alguma pode funcionar de 

modo diferente!
12

  

 

 

O comentário Wiersbe afirma que: “O Espírito Santo dava testemunho aos seis judeus 

presentes de que esses gentios haviam, verdadeiramente, nascido de novo”. Mas esse fato não 

da respaldo para a alegação de que todo novo convertido deve fala em línguas, ainda que todo 

cristão possa utilizar sua língua para glorificar a Deus. É um acontecimento paralelo ao 

Pentecostes. A partir deste ponto judeus e gentios estavam unidos no corpo de Cristo.
13

  

 

Análise de Atos 19.1-7 

Este é um texto que exige uma análise detalhada. O que acontecene naquele momento não é 

um segundo batismo no Espírito Santo, pois, segundo o comentário série cultura: No Novo 

Testamento não há como a pessoa ser cristã sem possuir o Espírito Santo. (Jo 3:5; At 

11:17; Rm 8:9; I Co 12:3; Gl 3:2; I Ts 1:5-6; Tt 3:5; Hb 6:4; I Pe 1:2; I Jo 3:24; 4:13). Paulo 

questiona a natureza do batismo deles: Em que, pois, fostes batizados? (Parece que havia 

vários tipos de batismo (como em Hb 6:2). “Esta é a única ocasião registrada no Novo 

Testamento em que pessoas receberam um segundo batismo, e ocorreu porque o batismo 

anterior não era batismo cristão em nome de Jesus. Seria errôneo concluir deste incidente 

que as pessoas que hoje não receberam o Espírito na ocasião do batismo devem ser 

batizados de novo a fim de receberem o Espírito”. Após Paulo lhes impor as mãos estes 

cristão receberam o dom de línguas e o dom de profecia. Estas manifestações “carismáticas” 

do Espírito eram esporádicos e não regra geral. Aqui neste caso: “alguns dons incomuns eram 

talvez necessários para convencer este grupo de “semi-cristão” de que agora eram plenamente 

membros da igreja de Cristo”. São sinais claros, como prova de que haviam recebido o 

espírito santo.
14

 

Boor entende que estes eram cristãos, mas Paulo percebeu que lhes faltavam “características 

da vida espiritual”. Estes homens conheciam a história de Jesus somente até a ressurreição. 

Estes homens sabiam sobre o espírito Santo mediante as Escrituras, entretanto apenas 

esperavam que o Messias viesse e “batiza-se com o Espírito Santo”. Mas por terem apenas 

recebido o batismo de João de arrependimento, provavelmente nem estavam completamente a 

par de toda a história de Jesus. Sendo que agora “foram batizados em nome do Senhor 

                                                 
12

 BOOR, Werner. Atos dos Apóstolos. p. 164-165. 
13

 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico expositivo: Novo Testamento: volume I. p. 579. 
14

 MARSHALL, I. Howard. Introdução e comentário de Atos. p. 287-290. 
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Jesus”. O autor fala algo interessante: “Apolo, que também “conhecia somente o batismo de 

João” e apesar disso já ‘falava fervorosamente no Espírito e ensinava com precisão a respeito 

de Jesus’ e não foi novamente batizado no nome de Jesus”.
15

 

 

Wiersbe ressalta que provavelmente eram discípulos de Apolo. Paulo os questiona sobre o 

batismo: “porque, no livro de Atos, a experiência de batismo da pessoa indica sua experiência 

espiritual”. Pedro pregou entre Judeus (At 2); Samaritanos (At 8. 14ss.); Gentios (At 10). O 

padrão utilizado pela igreja primitiva em Atos (At 10-43-48): Os pecadores ouvem a palavra, 

creêm em Jesus Cristo, recebem o Espírito imediatamente e, em seguida, são batizados.  

Por não terem o Espírito Santo demonstra que não eram nascidos de novo. Paulo percebeu 

que lhes faltava “o testemunho do Espírito em sua vida e que, portanto, não eram 

convertidos”. O batismo de João era um batismo para arrependimento, e ainda se esperava o 

Messias. E o batismo cristão agora afirmava as Obras de Cristo Jesus. O batismo de João foi 

correto no período que em que este viveu entretanto agora havia terminado. Após lhes ensinar 

verdade cristãs Paulo “os batizou, pois seu primeiro batismo não foi, verdadeiramente, um 

batismo cristão”.  

“Hoje, o dom de línguas não é evidencia do batismo do Espírito Santo nem da plenitude do 

Espírito”. A bíblia não índica ao cristão buscar um batismo do Espírito Santo mas sim a estar 

cheio do Espírito Santo. (As línguas foram sinais para comprovar este fato).
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 BOOR, Werner. Atos dos Apóstolos. p. 271-274. 
16

 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico expositivo: Novo Testamento: volume I. p. 622-663. 
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A figura a seguir mostra a expansão um panorama da forma tradicional de entender os textos 

anteriormente vistos como de caráter histórico: 

 

 

A figura a seguir mostra a expansão do derramamento do Espírito Santo: 
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1.1.1 Dom de sinais e o Movimento Pentecostal 

 

São conhecidos como dons de sinais, dons miraculosos, dons especiais ou dons 

carismáticos.
17

 Billy Graham entende que dons relacionados em I Coríntios 12.9 e 10, que 

“são manifestações ou sinais externos da atuação de Deus”, são denominados dons de sinais. 

São eles dons de cura, milagres e línguas.
18

  

 

Tratando não dos neopentecostais ou carismáticos, mas sim dos pentecostais, pode-se notar 

uma grande ênfase nos dons de sinais, primordialmente a glossolalia (falar em línguas). Este 

movimento tem raízes nos Estados Unidos, em Los Angeles na rua Azusa, 312, com um 

pregador negro chamado William J. Seymour. Neste meio ceda uma grande ênfase em 

manifestações do Espírito Santo. No pentecostalismo tradicional, vários de seus membros 

podem falar em línguas ao mesmo tempo. A defesa da glossolalia por parte deste grupo ocorre 

com base na leitura que fazem das narrativas do livro de Atos.
19

 

O argumento em geral começa com a observação de que após os episódios 

de conversão e regeneração registrados em Atos, costumava ocorrer um 

enchimento especial ou um batismo com o Espírito Santo, e que sua 

manifestação usual era falar em alguma línguas desconhecida. Não há 

indicação de que o Espírito Santo deixaria de conceder esse dom à igreja.  

(ERICKSON, Millard J. Introdução à teologia sistemática. p. 360) (De, 

Donald Gee, The Pentecostal moviment, including teh story of the war yeas 

(1940-47), ver. Ed. (London, Elim, 1949), p. 10.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 ERICKSON, Millard J. Introdução à teologia sistemática. p. 358. 
18

 GRAHAM, Billy. O Espírito Santo: ativando o poder de Deus em sua vida. p.153. 
19

 ERICKSON, Millard J. Introdução à teologia sistemática. p. 358-359. 
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A figura a seguir mostra um panorama da forma Pentecostal de entender os textos de Marcos 

16.16.17; Atos 2.1-13; Atos 10.44-48; Atos 19.1-7: 

 

1.1.2 Dom de sinais sessado 

Estes acreditam que os dons de sinais estejam cessados, ou que o Espírito santo não os esteja 

mais os dispensando sobre os cristãos. Como seu argumento utilizam o texto de I Coríntios 

13.8 “havendo línguas, cessarão”.  

 A base desse argumento é a distinção em I Co 13.8 entre o verbo usado com 

“línguas” e o verbo usado com “profecias” e “ciência”. As palavras não 

apenas são totalmente diferentes, como também a vóz média é usada no 

primeiro caso e a passiva no segundo.
20

 

Outros teólogos entretanto argumentam o fim do dom de línguas com base em Hebreus 2.3,4: 

“a salvação[...] anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos [...] vários 

milagres e por distribuição do Espírito Santo”. “O centro desse argumento é que o propósito 

dos dons miraculosos era atestar e, portanto, autenticar a revelação e a encarnação. Quando tal 

                                                 
20

 ERICKSON, Millard J. Introdução à teologia sistemática. p. 361. 
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propósito foi cumprido, tonando desnecessários os milagres, eles simplesmente 

desapareceram”.
21

 

 

 

 

1.2 TEXTOS DOUTRINÁRIOS SOBRE DOM DE LÍNGUAS 

 

O dom de línguas apresentados nos textos a seguir, pelo menos aparentemente são diferentes 

do apresentado em Atos 2. Pois no Pentecostes não houve a necessidade de interprete como 

aqui é o caso.
22

 Estes texto dão as diretrizes aqueles que crêm existir o dom de línguas de 

como este dom deve ser utilizado.   

 

Análise de I Coríntios 12.10,28-30 

São conhecidos como dons de sinais, dons miraculosos, dons especiais ou dons carismáticos. 

(ERICKSON, Millard J. Introdução à teologia sistemática. p. 358). 

 

Marshall fala sobre o V. 10. Por línguas pode-se entender que era uma forma especial de 

linguagem extática, quando a pessoa que dizia as palavras não sabia o que elas significavam 

(a menos que tivesse também o dom de interpretação). Estas línguas não são compreendidas 

por estrangeiros, mas apenas se houver interpretação. É um dom no qual nem mesmo a pessoa 

entende o que está falando. Juntamente com este dom de línguas Paulo cita o dom de 

interpretação. “Sem o dom de interpretação, o seu possuidor deve falar consigo mesmo e com 

Deus (14:28)”. V. 28. O dom de línguas tão prestigiado pelos coríntios fora colocado em 

último em ordem de honra.  V. 30. “Todas as perguntas destes dois versículos são 

introduzidas com a partícula me, indicando que se espera “não” por resposta. Os cristão 

receberam de Deus dons diversos.
23

 

Muitos acham que este dom de línguas é falar em línguas não-humanas (“línguas dos anjos”, I 

Co13.1).
24

 

O comentário esperança ressalta que o V. 10. Variedades de línguas é complexo. Em I 

Coríntios 13 Paulo fala que existem línguas humanas e línguas dos anjos.
25

 

                                                 
21

 ERICKSON, Millard J. Introdução à teologia sistemática. p. 361. In: Benjamin B. Warfield, 

miracles: Yesterday and today (Grand Rapids, Eerdmans, 1953), p. 6. 
22

 GRAHAM, Billy. O Espírito Santo: ativando o poder de Deus em sua vida. p.167. 
23

 MORRIS, Leon. Introdução e comentário de I Coríntios. p. 137; 144. 
24

 MARSHALL, I. Howard. Introdução e comentário de Atos. p. 70. 
25

 BOOR, Werner. Cartas aos Coríntios. p. 192-193. 
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Já Wiersbe afirma sobre o v. 28-30. “A construção gramatical do grego em I Coríntios 12:29, 

30 exige que a resposta seja não a todas as perguntas”.
26

 Sendo assim nem todos tem dom de 

línguas!  

Billy Graham sabiamente ressalta o fato de que em Atos 2 os discípulos falaram línguas que 

não compreendiam, mas apenas os ouvintes. Já em I Coríntios deve-se ter intérpretes, pois 

essas línguas não são humanas.
27

 Em primeiro a I Coríntios Paulo fala de línguas dos homens 

e línguas dos anjos.    

Este texto é discutido a respeito do dom de línguas se este de fato cessou ou ainda não. Outro 

ponto que pode ser salientado é mediante a análise gramatical é que nem todos tem o dom de 

falar em línguas.  

 

 

Análise de I Coríntios 14.4-6,26-28 

Sobre os versos 4-6 o comentário vida nova afirma: Este dom sem a interpretação, tem valor 

apenas para edificar seu portador. Entretanto de houver interpretação ou ouvintes também são 

edificados. Entretanto o próprio Morris afirma: “A inferioridade de “língua” é manifesta, pois 

este dom não dá proveito aos ouvintes”.
28

 

 

O comentário esperança também comentas os versos 4-6. Segundo ele este edificar refere-se a 

fortalecer e purificar a vida real da igreja. Paulo gostaria que todos falassem em línguas. Mas 

realmente o falar em línguas só será edificante se houver interpretação. A interpretação ao que 

tudo indica é um dom raro, o qual não está disponível com facilidade. “O Deus santo e vivo 

não é tão estranho que traga em sons ininteligíveis para a igreja aquilo que pode lhe dizer em 

palavras claras e nítidas”.  

“Por meio dessa contestação- também em retrospecto sobre o “movimento pentecostal’- fica 

refutado como não- bíblico todo o ‘falar  em línguas’ que arroga a si o que Deus concede à 

igreja por meio do falar profético, sem a sinuosidade da tradução. Também as ‘revelações’ e 

‘profecias’ são expressamente atribuídas por Paulo não ao falar em Línguas, mas ao falar 

profético”.
29

 

                                                 
26

 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico expositivo: Novo Testamento: volume I. p. 799. 
27

 GRAHAM, Billy. O Espírito Santo: ativando o poder de Deus em sua vida. p.163. 
28

 MORRIS, Leon. Introdução e comentário de I Coríntios. p. 154). 
29

 BOOR, Werner. Cartas aos Coríntios. p. 219-220. 
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V. 22. “No contexto missionário elas podem [as línguas] ser um sinal de condenação ou de 

advertência”.
30

 

V. 26-28. Haviam muitos com esse dom em Corínto. Se tiver interpretação podem utilizar 

este dom no culto. Mas no máximo devem falar dois ou três, falando um após o outro. Se não 

houver interprete a pessoa deve falar consigo mesma e com Deus, e será assim edificada.
31

   

 

Já sobre os versos 26 e 28 Wiersbe entende que: As pessoas que falavam em línguas eram as 

que mais causavam problemas. A cada mensagem deveria ser avaliada e interpretada 

imediatamente. No máximo três pessoas deveriam falar em línguas. Caso um começa-se a 

falar os demais deveriam calar-se. A igreja não deve impedir o uso correto do dom de línguas. 

“Trata-se de uma aptidão dada por Deus de falar em línguas existentes, mas que o locutor 

não conhece. O propósito não é ganhar almas, mas edificar os salvos. Nem todo cristão tem 

esse dom, tampouco ele é evidência de espiritualidade ou resultado do ‘batismo do 

Espírito’”. Segundo o autor Deus pode conceder este dom ainda hoje.
32

     

 

 

1.3 CONCLUSÃO  

 

A atual forma de entender a presença do Espírito Santo na vida do cristão é a seguinte: 

Conversão- Regeneração- Batismo do Espírito Santo.
33

 

Mas em atos em alguns casos parece que esta ordem fora diferente. Ericksom é muito 

categórico em afirmar que as pessoas destes casos em sua compreensão já haviam sido 

regeneradas.  

Billy Graham dá três origens para o dom de línguas: 1)Espírito Santo. 2) Influência 

Psicológica. 3) Influência satânica.
34

 Ele ainda afirma que não encontra base bíblica para um 

segundo batismo nem ao menos que ao ser regenerada a pessoa deva falar em línguas. Billy 

Graham entende que dons relacionados em I Coríntios 12.9 e 10, que “são manifestações ou 

                                                 
30

 Pohl, Adolf. O evangelho de Marcos comentário esperança. p. 465. 
31

 BOOR, Werner. Cartas aos Coríntios. p. 227-228. 
32

 WIERSBE, Warren W. Comentário bíblico expositivo: Novo Testamento: volume I. p. 806. 
33

 ERICKSON, Millard J. Introdução à teologia sistemática. p. 362. 
34

 GRAHAM, Billy. O Espírito Santo: ativando o poder de Deus em sua vida. p.153. 
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sinais externos da atuação de Deus”, são denominados dons de sinais. São eles dons de cura, 

milagres e línguas.
35

   

Billy Graham não encontra base bíblica para afirmar que o dom de língua cessou. Entretanto 

se houver execução deste dom que ocorra mediante as restrições de Paulo. Mas ele é enfático 

em afirmar que nem todos tem este dom.
36

 

   

 

 

 

A seguir apresenta-se uma tabela que faz um breve resumo das conclusões 

aparentemente mais sensatas sobre os textos analisados: 

 
Texto Estilo do Texto Sentido- Lição 

Marcos Histórico Sinais que ocorreram no 

período apostólico 

Atos 2 Histórico Momento único. 

Cumprimento de profecia. 

Atos 10 Histórico Um único batismo. 

Atos 19 Histórico Aqueles homens ainda não 

eram cristão. Paulo lhes 

mostrou a verdadeira fé em 

Jesus Cristo e os batizou em 

nome do Pai do Filho e do 

Espírito santo. 

I Coríntios 12 Doutrinário Nem todos tem o dom de 

Língua.  

I Coríntios 14 Doutrinário Dois ou Três e com tradução 

simultânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 GRAHAM, Billy. O Espírito Santo: ativando o poder de Deus em sua vida. p.166. 
36

 GRAHAM, Billy. O Espírito Santo: ativando o poder de Deus em sua vida. p.167-168. 
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Afigura a seguir apresenta uma conclusão final sobre as afirmações que podem ser feitas dos 

textos analisados. Ressalta-se que esse modelo não segue a linha pentecostal por avaliar que 

os textos de caráter histórico são assim denominados por serem de caráter histórico e não 

doutrinários. 
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II- DOM 

1.2. Definição e Características 

“Esse dom capacita cristãos a usar uma língua que não aprenderam, tanto nas suas orações 

pessoais quanto publicamente”.
37

  

Segundo Schwarz existem duas formas neste dom. A primeira delas é o dom de língua como 

dom pessoal para oração. Já a segunda é falar em línguas em público e conforme a passagem 

de I Coríntios 14.27-28 só deve ser realizada se houver uma interpretação.
38

 

  

1.3 Propósito 

Este dom serve para edificação pessoal, e se houver interpretação para edificação da igreja. (I 

Coríntios 14.4-6,26-28). Este dom serve para abençoar, ser executado no Círculo de oração ou 

mesmo na Batalha espiritual.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Ibidim, p. 134. 
38

 Ibidim, p. 134. 
39

 Ibidim, p. 134. 
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III- O MORDOMO 

2.1 Características (do mordomo) 

Segundo Schwarz uma pessoa pode orar de vez em quando em línguas, sendo que este dom 

pode não aparecer no teste dos dons como dom manifesto este é o caso próprio dele.
40

  

2.2 Desenvolvimento e bom uso do dom (como pode ser desenvolvido e usado) 

Schwarz recomenda ao portador do dom de línguas em praticar este com constantemente, 

principalmente em seu tempo privado de oração. Uma boa utilidade para este dom é na 

batalha espiritual.
41

 

2.3 Perigos 

1. Alguns cristão que possuem este dom ter vergonha de executa-lo.
42

 

2. É um dos dons que recebe mais destaque. A pessoa muitas vezes acha que falar em línguas 

é tão natural, que pode declarar que o outro “também pode falar em línguas”.
43

  

3. “Alguns grupos que consideram o falar em línguas como prova do “batismo com o Espírito 

Santo” questionam o poder espiritual daqueles que não tem esse dom”.
44

  

Billy Graham afirma que é um erro daqueles que tem o dom de línguas achar que todos 

também o devem ter. Ou mesmo menosprezar aqueles que não o tem.
45

 Para Graham não há 

respaldo bíblico para afirmar que: “o dom de línguas é uma evidência necessária do batismo 

com o Espírito Santo no corpo de Cristo, a igreja”.
46

 Billy Graham também não concorda com 

um segundo batismo com o Espírito Santo.
47

      

4. Este dom é mal utilizado quando não para edificação da igreja, e sim para glorificação do 

portador.
48

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 SCHWARZ, Crintian A.- As três cores dos seus dons, p. 151. 
41

 Ibidim, p. 134. 
42

 Ibidim, p. 134. 
43

 Ibidim, p. 134. 
44

 Ibidim, p. 134. 
45

 GRAHAM, Billy. O Espírito Santo: ativando o poder de Deus em sua vida. p.168. 
46

 Ibidim, p.168. 
47

 Ibidim, p.171. 
48

 SCHWARZ, Crintian A.- As três cores dos seus dons, p. 152. 
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CONCLUSÃO 

 

 
O dom de língua é complexo e não se chegará a uma opinião unanime. É bem provável que 

este dom não tenha sessado com os dons de sinais no período apostólito. Assim sendo alguns 

cristão podem sim ter este dom. Segue parra esses as regras descritas em I Co 14. Se houver 

interpretação que falem dois ou três no culto. Mas se não houver interpretação que a pessoa 

fale sozinha e será edificada. Estas línguas são humanas e de anjos (não humanas). 

 

Agora outro ponto muito mas controverso é crer em um segundo Batismo e que a 

comprovação de que a pessoa foi regenerada é a glossolalia. Pois o Novo Testamento não 

afirma nada sobre buscar este batismo no Espírito Santo. E os textos mal interpretados sobre o 

assunto foram bem abordados nesta obra para quem deseja maiores explicações. 
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