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INTRODUÇÃO 

Deus concedeu cada um dos dons para que a igreja pudesse crescer de modo equilibrado. E 

estes dons devem ser desenvolvidos com fé, afinal nem sempre será visível ao homem esse 

desenvolvimento, porém Deus é quem vê e abençoa. É imprescindível observar que cada dom 

possui a sua importância e ele deve ser consagrado ao Senhor e usado para o bem de toda a 

igreja. O grande problema esta quando apenas um dom é enfatizado, como em 1 Coríntios 

12.29,30 “Porventura são todos apóstolos? Ou, todos profetas? São todos mestres? Ou 

operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? 

Interpretam-nas todos?”. Segundo o comentarista Wiersbi com certeza a resposta a todas estas 

perguntas é “não”. Afinal quando o cristão enfatiza demais o seu próprio dom, o propósito 

não é cumprido. Os dons precisam ser usados unicamente para edificação, e não para 

destruição da igreja, como aconteceu com a igreja de Corinto, usavam os dons com o fim em 

si mesmo e não para edificação da igreja. Eles utilizavam os dons espirituais, mas não 

exerciam os frutos do espírito (Gl 5.22,23).1   

Dentre os dons, temos também o de misericórdia. Este dom tem por objetivo alcançar os 

marginalizados, ou seja, auxiliar aqueles que estão passando por uma situação difícil ou de 

crise, ele dá a capacidade de sentir e expressar compaixão e solidariedade de modo incomum. 

Dá a capacidade de “se colocar no lugar do outro” e de sentir o fardo e a dor que estão 

passando e o peso que carregam, tem a intenção de levá-los a Cristo e nisso se diferencia do 

dom de serviço.2 

  

                                            
1 WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Expositivo: Novo Testamento 1. p. 725.  
2 SCHWARZ, Christian A. O teste dos dons.  p. 116. 



I. O DOM DE MISERICÓRDIA 

I.1 Definições e características 

Todos os cristãos devem ou deveriam exercer a misericórdia para com as pessoas a sua volta. 

Algumas pessoas, no entanto tem o dom, a aptidão e sensibilidade de ajudar os outros, e de se 

compadecer com o sofrimento alheio.3 

O termo Misericórdia é definido no Dicionário Sacconi da seguinte forma: 

“Condoimento ou piedade que leva a perdoar a um culpado ou a conceder graça a um 
vencido ou a um sofredor (...). Grito de quem pede piedade, compaixão, suplica ou socorro 
(...). Ações que trazem alívio ou conforto aos males do próximo, quer física, quer 
espiritualmente. Suplicar perdão ou piedade.”4   

 Segundo Schwarz, o dom de misericórdia é a capacidade que Deus da a algumas pessoas do 

corpo de Cristo, de sentir empatia profunda por pessoas com diversos problemas no âmbito 

emocional, físico ou espiritual. E ainda de demonstrar empatia através de atitudes que 

espelham o amor de Jesus aos que necessitam. Outro termo usado para definição de 

misericórdia é Diaconia.5 O dom de Socorro pode ser considerado também outra maneira de 

se referir ao dom de misericórdia, pois tem abrangência material e espiritual de igual forma. É 

visto no plural em função de muitas necessidades encontradas na igreja. 6 

O Dom de misericórdia é, conforme Silva, “compaixão demonstrada” a aqueles que sofrem. 

Muitas pessoas praticam feitos de misericórdia, mas caminhar a segunda milha apenas aqueles 

que de fato tem o dom de misericórdia.7 

 

I.2 Propósito 

Um dos principais propósitos é alcançar os marginalizados, afinal será demonstrado através 

de ações de amor e não apenas palavras amorosas. Como por exemplo um fundador de uma 

obra missionária ou alguém que vai além do medo para levar amizade e calor humano em 

                                            
3 CRANE, James D. O Espírito Santo Na Experiência Cristã. p. 79 
4 SACCONI, Luis Antonio. Grande dicionário Sacconi da língua portuguesa comentado, crítico e enciclopédico. 
p. 1390. 
5 SCHWARZ, Christian A. O teste dos dons.  p. 116. 
6 SILVA, Severino Pedro. A Existência e a Pessoa do Espírito Santo. p.79. 
7 __________________. A Existência e a Pessoa do Espírito Santo. p. 79. 



meio a miséria e ódio.8 O dom de misericórdia envolve ajuda material e também espiritual a 

exemplo de Romanos 12.8.9 

 

I.3 Exemplos Bíblicos 

Alguns textos Bíblicos chave que apresentam características de manifestação destes Dons, se 

encontram em Mateus 25.37 – 40, que diz:  

“Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de 
comer ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? ou 
nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O Rei, 
respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que: sempre que o fizestes a um destes 
meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.”10 

Nesta passagem não se deve forçar a ponto de dizer que se depende das obras para salvação, 

mas que estas são conseqüência da vida com Cristo.11 Estes atos de misericórdia devem ser 

desempenhados por todos nós todos os dias, afinal não dependem de nossa riqueza, habilidade 

ou inteligência, são simples e sempre são bem recebidas. Esta responsabilidade não pode ser 

negligenciada, e precisamos cumprir com nossas responsabilidades diante da Igreja e do 

Governo. Jesus ensina um envolvimento pessoal em ajudar a suprir as necessidades dos 

semelhantes.12  

Mateus 18.33:  

“Não devias tu igualmente, compadecer-te do eu conservo, como também eu me compadeci 
de ti?”13 

Aqui Jesus está enfatizando o perdão entre os irmãos, é um estado do coração humilde e 

contrito, afinal, quando nosso coração é assim, nós perdoamos os irmãos com prazer, e estas 

são características de alguém misericordioso.14  

Marcos 9.41: 

“Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água, em meu nome, porque sois de 
Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o galardão.”15 

                                            
8 SCHWARZ, Christian A. O teste dos dons.  p. 116. 
9 SILVA, Severino Pedro. A Existência e a Pessoa do Espírito Santo.  P. 78 
10 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. P. 52 
11 WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Expositivo: Novo Testamento 1. p. 121. 
12 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal – Versão Almeida Revista e Corrigida. p. 1271. 
13 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. P. 42 
14 WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Expositivo: Novo Testamento 1. p. 87. 



Jesus quer dizer que aquele que oferece um copo de água a algum dos discípulos é o mesmo 

que oferecê-lo a Deus. mas quando deixamos de atender a necessidade de alguém ou 

ofendemos é pecado, apesar de o mundo não considerar isso tão importante, é possível até que 

os egoístas recebam alguma glória, porém a glória que vem de Deus é a duradoura, e é esta 

recebemos quando agimos desta forma.16  

Lucas 10.33-37:  

“Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se 
dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho; e , colocando-o 
sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, 
tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro , dizendo: cuida deste homem, e, se alguma 
coisa gastares a mais, eu to indenizarei quando voltar.Qual destes três te pareces ter sido o 
próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da Lei: 
O que usou de misericórdia para com ele. Então, lhe disse: Vai e procede tu de igual 
modo.”17 

Jesus usou o samaritano como herói, afinal ele demonstrou amor por aqueles que o odiavam, 

arriscou sua vida, gastou seu dinheiro, e até onde sabemos, isso nunca foi publicado. Quando 

o texto diz que “usou de misericórdia”, ilustra o ministério de Jesus Cristo, afinal o 

samaritano conseguiu enxergar a necessidade do homem desconhecido e se compadeceu dele. 

Nos mostra ainda que não são necessários motivos para se exercer a misericórdia.18 Ainda 

através desta ilustração pode ser reconhecer que o único que viu o homem ferido como 

alguém que deveria ser simplesmente amado, foi o samaritano. É muito fácil conseguir 

justificativas para não atender as necessidades, e precisa se reconhecer que o próximo é 

qualquer pessoa que esteja em necessidade, e ainda que em qualquer lugar existem pessoas 

necessitadas que precisam de amor.19 

Atos 9.36-42: 

“Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer 
Dorcas; era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu, naqueles dias, 
que ela adoeceu e veio a morrer; e, depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como 
Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois 
homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. 
Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo; e todas as viúvas o cercaram, chorando e 
mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, 
tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou; e, voltando-se para o corpo, disse: 
Tabita, levanta-te! Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, 
levantou-a; e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se 

                                                                                                                                        
15 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. P. 75 
16 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal – Versão Almeida Revista e Corrigida. p. 1312. 
17 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. P. 110 
18 WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Expositivo: Novo Testamento 1. p. 275. 
19 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal – Versão Almeida Revista e Corrigida. p. 1374. 



tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos 
dias, em casa de um curtidor chamado Simão.”20 

Tabita causou grande impacto à sociedade naquela época, pois Deus a usou com o seu dom, e 

ela, ao invés de lamentar-se, fez bom uso do Dom que Deus lhe deu.21 Naquela época as 

viúvas e órfãos não recebiam subsídios do governo, dependiam totalmente de conhecidos, por 

isso a igreja tinha por obrigação auxiliar os verdadeiramente necessitados. Foi o poder de 

Deus que operou a ressurreição, e com este ato muitas pessoas acreditaram em Jesus Cristo.22  

Romanos 12.4-8:  

“Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros 
têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo 
e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: 
se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou 
o que ensina esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta faça-o com dedicação; o que contribui, 
com liberalidade; o que preside, com diligência; quem exerce misericórdia, com alegria.”23 

Deus nos dá muitos Dons e habilidade que devem ser usados para edificação a sua igreja, e 

para isso é necessário que se entenda os Dons vem de Deus, que as pessoas recebem Dons 

diferentes, nos conhecer e saber o que fazemos melhor e dedicar ao serviço do Senhor, sem 

buscar sucesso pessoal.24 

  Gálatas 6.10:  

“Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos 
da família da fé.”25 

É muito difícil continuar praticando o bem não recebendo nenhum agradecimento ou 

reconhecimento. Mas Paulo incentivou a igreja a fazê-lo, e confiar em Deus, pois no tempo 

devido a de ser colhida toda a safra de bênçãos.26 E ao praticar o bem a todos, deve se cuidar 

principalmente dos da família da fé, o que não significa que a igreja deverá se tornar uma 

panelinha, mas trata-se de uma questão de equilíbrio. E o cristão deve colocar-se como 

receptor a fim de se tornar um transmissor ao necessitado.27  

1 Coríntios 12.11: 

                                            
20 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. p. 186. 
21 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal – Versão Almeida Revista e Corrigida. p. 1500. 
22 WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Expositivo: Novo Testamento 1. p. 575. 
23 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. p. 233. 
24 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal – Versão Almeida Revista e Corrigida. p. 1572. 
25 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. p. 278. 
26 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal – Versão Almeida Revista e Corrigida. p. 1642. 
27 WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Expositivo: Novo Testamento 1. p. 947. 



“Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, 
a cada um, individualmente.”28 

Este texto alerta que é o Espírito Santo quem concede os Dons “como lhe apraz”, e não de 

acordo com a vontade do homem. Ninguém deve se queixar de seus Dons, afinal o corpo é um 

só e devem ser ministrados uns aos outros.29  

Tiago 1.27: 

“A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as 
viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.”30 

No primeiro século, os órfãos e viúvas tinham pouca assistência, quando a igreja cuidava 

dessas pessoas estava colocando a palavra de Deus em prática. Quando se dá sem querer 

receber em troca, mostra-se o que realmente significa servir aos outros.  É necessário a igreja 

comprometimento com o sistema moral  e ético de Cristo. 31 

Wiersbe , ressalta sobre este texto que quando se olha para a palavra é preciso perceber a 

necessidades dos outros, palavras não substituem atitudes de amor. 32 

Tiago 2.14-17: 

“Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, 
acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e 
necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-
vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? 
Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.”33 

Wiersbe, descreve em seu comentário, que os cristãos devem ajudar a suprir as necessidades 

dos outros, pois é uma expressão de amor e fé. 34 

Paulo Lembra a igreja de Efésios que eles não poderiam esquecer da misericórdia em Atos 20. 

35. 35 

“Tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e 

recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: Mais bem-aventurado é dar do que receber.”36 

                                            
28 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. p. 252. 
29 WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Expositivo: Novo Testamento 1. p. 797. 
30 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. p. 343. 
31 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal – Versão Almeida Revista e Corrigida. p. 1754. 
32 WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Expositivo: Novo Testamento p. 450. 
33 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. p. 343. 
34 WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Expositivo: Novo Testamento p. 457. 
35 SILVA, Severino Pedro. A Existência e a Pessoa do Espírito Santo.  p. 78. 



 

II. O MISERICORDIOSO 

2.1 Características do Misericordioso 

As características do misericordioso são definidas, segundo o Sacconi: 

“Aquele que é cheio de misericórdia que se caracteriza pelo exercício da misericórdia, 

aquele que se revela extremamente humano no relacionamento com os inferiores.”37  

As pessoas com o dom de misericórdia e socorro estão sempre prontas a ajudar, o Espírito 

Santo faz com elas tenham um interesse especial pelos necessitados, e ajudam de maneira 

prática a resolver o problema das pessoas. Deus sempre levanta pessoas para ajudar as outras 

com essa aptidão vinda do Espírito Santo.38 

 

2.2 Desenvolvimento e bom uso do dom  

Para que este dom seja bem desenvolvido, segundo Schwarz, é necessário que se observe o 

que esta acontecendo ao redor, observar se há pessoas que dependem de atos de misericórdia, 

e, por não se encaixar nos limites de ministérios, ele pode ser exercido em todo o ministério 

do Senhor, independente do tipo de tarefa desempenhada. Outra forma ainda de desenvolver o 

dom de misericórdia de forma consciente é ouvir as pessoas, pois existem muitas pessoas que 

precisam ser olvidas com sinceridade e interesse.39  

O Dom de misericórdia e consolo pode ser aplicado em diversas áreas. Pode-se fazer visitas a 

pessoas doentes, trabalhos com mães solteiras, com dependentes de drogas e com grupos 

marginalizados. Aconselhamento é outra área em que se pode atuar com este dom. Trabalho 

com deficientes, dentre tantas outras áreas, aquele que possuí o dom de misericórdia pode 

exercer o diaconato, dando auxílio para o pastor e igreja em diversas áreas, tais como luto, 

apoio a evangelização, em casos de luto, apoio a viúvas e órfãos, etc. Quem recebe este dom 

                                                                                                                                        
36 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. p.204. 
37 SACCONI, Luis Antonio. Grande dicionário Sacconi da língua portuguesa comentado, crítico e enciclopédico. 
p. 1390. 
38 SILVA, Severino Pedro. A Existência e a Pessoa do Espírito Santo. P. 79 
39 SCHWARZ, Christian A. As 3 cores dos seus Dons. p. 108. 



tem grande abrangência de atividades para executar tanto na igreja quanto na sociedade como 

um todo.40 

 

2.3 Perigos 

O cristão que recebe o dom de misericórdia deve cuidar com algumas situações, para que o 

seu dom não seja usado de forma negativa, como, por exemplo, o fato de ser sensibilizado 

pela miséria em injustiça, o deixarem com uma visão muito negativa do mundo. E também é 

preciso cuidar para não agir apenas de forma assistencialista, reagindo a casos isolados sem se 

preocupar em conhecer as causas dessa miséria. Devem cuidar também para não julgarem as 

outras pessoas como desumanas por não terem o mesmo dom.41  

 

 

 

  

                                            
40 SCHWARZ, Christian A. As 3 cores dos seus Dons. p. 108 
41 __________________. As 3 cores dos seus Dons. p. 108. 



CONCLUSÃO 

Com este trabalho, pode-se concluir que os Dons espirituais são dados pelo espírito de Deus, 

segundo sua vontade. Existe uma diversidade enorme de Dons, que são distribuídos para o 

bem comum e um fim proveitoso, conforme a palavra de Deus em I Coríntios 12. 4-11. 

Seguindo estes versículos Paulo declara que alguns tem um tipo de dom, outros outro, como 

exemplo alguém pode ter o dom de sabedoria, outro o dom da palavra de conhecimento, 

destaca que o Espírito é que realiza todas essas coisas, logo não se pode gloriar-se pelo fato de 

ter recebido algum dom. 42 

Conforme foi explicitado na pesquisa, o Dom estudado, Misericórdia, é a aptidão que algumas 

pessoas têm de ajudar os outros e de se compadecer com o sofrimento alheio.43 Diversos 

exemplos bíblicos podem ser encontrados para descrever o dom de misericórdia, a parábola 

do bom Samaritano é um exemplo claro de misericórdia.44 

Todavia aos que são dotados deste dom, devem cuidar para não considerar os outros 

desumanos pelo fato de não possuírem o dom de misericórdia.45  

Deve-se ressaltar que todo dom, deve ser usado para glória de Deus, e edificação da igreja. 

Não para mérito do possuidor do dom.  

 

  

                                            
42 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. P. 252. 
43 CRANE, James D. O Espírito Santo Na Experiência Cristã. p. 79. 
44 BÍBLIA. Português. Bíblia de Estudo Almeida- Revista e Atualizada. P. 110. 
45 SCHWARZ, Christian A. As 3 cores dos seus Dons. p. 108. 
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