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INTRODUÇÃO 

A Bíblia ensina que cada pessoa redimida recebeu pelo menos um dom do Espírito Santo: 

"Ora, os dons são diversos, mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a 

um fim proveitoso" (I Cor. 12:4,7). Nós somos responsáveis diante de Deus pela maneira com 

que usarmos nossos dons. O apóstolo Paulo compara a Igreja aos nossos corpos físicos, onde 

cada membro tem uma função especial, mas todos trabalham juntos. Ele diz: “O corpo não é 

um só membro, mas muitos”. Se disser o pé: Porque não sou mão, não sou do corpo; nem por 

isso deixa de Ser do corpo. “Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no 

corpo, cormo lhe aprouve”. Paulo continua: "Há muitos membros, mas um só corpo. Não 

podem os olhos dizer à mão: Não precisamos de ti; nem ainda a cabeça, aos pés: Não preciso 

de vós" (I Cor. 12:14-21).  

Várias posições são levantadas, quando o assunto são Dons Espirituais. Sendo que cada 

pessoa que levanta uma nova posição, tenta defendê-la com unhas e dentes. Porém, para 

começar, torna-se necessário o esclarecimento do que são dons. Segundo o autor Grudem, 

“um dom espiritual é qualquer habilidade que é concedida pelo Espírito Santo e usada em 

qualquer ministério na igreja”.1 Diante desta afirmação pode-se notar que há vários tipos de 

dons, sendo que cada um tem suas características e propósitos dentro da igreja. 

Os dons do Espírito são concedidos individualmente aos crentes, mas sua finalidade é o 

crescimento sadio da Igreja. Dons Espirituais é uma realidade dentro da igreja, porém poucos 

cristãos estão usando seus dons na obra do Senhor. Pode ser que o motivo para isso seja falta 

de esclarecimento, como também falta de vontade para trabalhar na obra do Senhor. Este 

trabalho tem como objetivo analisar: “Palavra de Sabedoria e Conhecimento”.  

                                                
1 GRUDEM, W. Teologia Sistemática. p. 438. 
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I – O DOM 

Paulo escreve: “A um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria; e a outro, 

segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento” (I Cor 12.8). Esses dois dons não 

são mencionados em outra parte das Escrituras, e não se encontrou outra literatura cristã além 

da Bíblia que empregue essas expressões designando algum dom espiritual. Isso significa que 

a única informação que temos sobre esses dons estão contidas nesse versículo: Temos as 

palavras empregadas para descrever esses dois dons, e temos o contexto em que elas ocorrem. 

Nenhum interprete encontra, em lugar algum, mais informações que essas com que trabalhar. 

Isso nos avisa que, de qualquer modo, é provável que nossas conclusões sejam um tanto 

incertas.2 

A palavra de sabedoria é a manifestação sobrenatural da sabedoria de Deus. Não se trata do 

resultado de qualquer esforço humano em se conhecer a sabedoria divina ( I Co 2.4,6), nem 

tão pouco de nosso crescimento espiritual. É um dom de Deus. É  senão a aplicação prática e 

o reto uso do dom de ciência. O dom da ciência apresenta-nos um panorama da situação e 

com o dom da sabedoria o Senhor nos revela qual deve ser o nosso comportamento em cada 

situação. É dom de Deus, não se trata, portanto da sabedoria humana, fruto da inteligência e 

da experiência. 

O dom da Palavra do conhecimento produz ótimos frutos e o verdadeiro teste de qualquer 

obra ou ministério está naquilo que será produzido depois de certo período de tempo. Lembre 

que é “palavra” de conhecimento, e não todo o conhecimento. Deus vai dar a palavra certa no 

momento certo. Deus só que revelar uma pequena porção, por isso é chamada de “palavra de 

conhecimento”.  

1.1 Definição  

Segundo o autor Grudem, “um dom espiritual é qualquer habilidade que é concedida pelo 

Espírito Santo e usada em qualquer ministério na igreja”.3 

O termo usado para falar sobre os dons espirituais (charisma) está relacionado com a palavra 

para graça, significando algo que é dado pela graça de Deus. Um dom é um presente.4 

                                                
2 GRUDEM, W. Teologia Sistemática. p. 917. 
3 Ibidim, pp. 438. 
4 RYRIE, Charles C. Teologia Básica. p. 425. 
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 É a revelação sobrenatural ao homem de algum detalhe do conhecimento de Deus. “É a 

comunicação de fatos e de informação que são humanamente impossíveis de serem 

conhecidos”. Esse dom do Espírito Santo não é o conhecimento que adquirimos de nossas 

observações, estudos, educação, experiência ou alguma habilidade natural, mas sim o 

conhecimento que ultrapassa todos os sentidos do ser humano.  

Em I Coríntios 12:7 os dons são chamados de “manifestações do Espírito”.  Esse dom do 

Espírito Santo tem como propósito revelar os pensamentos dos corações, conforme Lucas 

5:22; 6:8; 7:36-50; 13:16 e Mateus 3:7-12, pode envolver os planos dos homens como ocorreu 

com o Rei Acabe em 1 Reis 21:17-20, pode envolver motivos como em Lucas 6:8;  e 

geralmente declara conhecimento de fatos do passado,presente e futuro. Podemos ver esse 

dom ocorrendo nas seguintes passagens: João 1:1-5 uma revelação do Cristo pré-encarnado; 

João 11:11-14 Jesus viu Lázaro morto; Atos 11:27-30 o profeta Ágabo viu a fome que estava 

por vir; 1 Samuel 10:1-14; Atos 9:10-18; 10:1-9 revela o paradeiro de pessoas; 2 Reis 6:9; 

Atos 20:28-30 avisa de um perigo que está para acontecer; 2 Reis 5:20-27 expõe a hipocrisia; 

1 Reis 14; Atos 5:1-10 expõe o engano.Deus revela as coisas que são necessárias para o 

incremento da Sua vontade e propósitos em qualquer situação.  

A palavra de sabedoria funciona com qualquer dos outros dons e pode incluí-los de acordo 

com que a ocasião requeira. Em Atos 9:34 Pedro esperou em sabedoria, dons de curar e 

conhecimento (milagres e fé). Em Atos 13:8-12 o apóstolo Paulo, numa situação complicada, 

recebe uma palavra de sabedoria para poder manobrá-la e ela foi acompanhada por uma 

palavra de conhecimento, fé, milagres e profecia. Em Atos 14:9 Paulo recebeu sabedoria ou 

percepção divina quanto ao que Deus queria fazer na vida deste homem e ela foi 

acompanhada por, pelo menos, os dons da fé, milagres e conhecimento. Em Atos 16:18 o 

Senhor se dirigiu a Paulo com uma infusão de sabedoria divina para esta ocasião. Ela também 

foi acompanhada pela fé, conhecimento e pelo discernimento de espíritos. Em Atos 16:25-31 

Paulo e Silas não tentaram fugir e obter sua liberdade, esperaram Deus os dirigir com uma 

palavra de sabedoria oportuna para trazer ao carcereiro e sua família ao Senhor.5  

1.2 Características 

Caracteriza-se de várias maneiras (I Co. 12:6). Pode ocorrer através de visão ou sonho (Os. 

12:10; Am. 1:11; Ob. 1:1; At. 10:9-20); através de uma clara impressão do Espírito ou através 
                                                
5 HAGIN, Kenneth E. A Respeito dos Dons Espirituais. p.98. 
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da voz do Espírito no nosso interior (Rm. 8:16; João 14:26; 16:13-14); Pode ocorrer através 

de uma voz audível (Ez. 43:6; At. 10:13-20); através de um anjo (At. 27:22-26; 8:26; 10:1-6); 

através da verificação das Escrituras (Sl. 119:18; At. 1:15-23; 15:13-21). Podemos também 

expressar esse dom do Espírito Santo, aconselhando, escrevendo cartas e até mesmo orando 

pelos outros.6 

1.3 Exemplos Bíblicos 

 1.3.1 Palavra de Conhecimento: 

 

- Na vida de Jesus Cristo: João 4:17,18; 6:61; 11:11-14; 13:38; Lucas 6:8; 5:22; 7:36-50; 

13:16. 

- Na vida de José: Gênesis 40:5-19; 41:1-36 

- Na vida de Samuel: 1 Samuel  3:11-14; 6.; 13:14 

- Na vida  de Eliseu: 2 Reis 8:7-12 

- Na vida de Daniel:  Daniel 2:19-45; 5 

- Na vida de Pedro: Mateus 16:16; Atos 5:1-11 

- Na vida de Paulo: Atos 18:9-10; 20:29-31; 27:23-24 

1.3.2 Palavra de Sabedoria: 

- Pelo Espírito Santo falando ao nosso interior – intuição espiritual; ouvir, com os ouvidos 

espirituais a voz do Espírito Santo. Atos 16:6-8; Atos 20:22-24; Ef. 3:1; 4:1; 2 Tm. 1:8 e 

Fl.1:1 e 9. 

- Como uma aplicação bíblica revelada, isto seria uma “palavra vivificada do Senhor” para 

uma situação especifica. Ela traz uma necessidade real no momento em contato com a voz de 

Deus através da Bíblia. Atos 1:15-23; Joel. 2:28; Atos 15:13-18. 

- Através de uma voz audível ou de um anjo. I Reis 19:12-18; Atos 8:26-29; Atos 9:10-27; 

Atos 27:21-24. 
                                                
6 SUBRITZ, Bill. Recebendo os Dons do Espírito Santo. p. 154 
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- Através de sonhos, visões ou arrebatamento de sentidos. Atos 19:9-10; Atos 16:9-10; Atos 

22:17-21; Atos 10:1-6; Atos 10:10-17.7  

                                                
7 SOUZA, Estevam A. O Espírito Santo. p. 98 
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II- O MORDOMO 

Mordomo tem por significado o administrador, discípulo, depositário, ou sócio. Este é 

responsável por algo muito importante, que não lhe pertence. Ao mesmo tempo é significado 

de confiança e honra, por desenvolver tal tarefa. O cristão é mordomo de tudo que tem e 

possui. Tudo que o cristão faz inclusive o desenvolvimento dos dons deve ser de acordo com 

a Vontade de Deus e para Sua Glória (Cl 3.17).8 

2.1 Características (do mordomo) 

O dom de palavras de sabedoria é completamente sobrenatural, obra do Espírito Santo. Ele 

dilata a mente e o coração do homem (Êx 31.1-6; Dt 34.9; I Rs 4.29; Dn 1.17-20; At 6.10). É 

uma operação desvinculada de qualquer método ou técnica humana. É manifestada conforme 

a necessidade (Lc 12.11,12; 21.15; Tg 1.5).9 

É um risco dizer que os dons são dados somente quando a pessoa está em perfeita comunhão 

com Cristo, pois a Igreja de Corinto era exemplo. Corinto continha todos os dons (I Co 1.7). 

Não se mede a espiritualidade da igreja ou pessoa pela presença de dons. Pois os cristãos de 

Corinto não eram espirituais e sim carnais. Eles tinham carisma, mas não caráter. Não eram 

maduros e sim infantis.10 

No Antigo Testamento era pessoas que Deus queria usar, concedendo o dom palavras de 

sabedoria. O Faraó percebeu que José era entendido e sábio (Gn 41.38,39). Para Moises e 

Arão Deus deixou claro que seria a boca deles e ensinaria o que falar (Êx 4.12,15).  

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

usado) 

As palavras de sabedoria e conhecimento são utilizadas no Corpo de Cristo (igreja). Sempre 

no auxilio do próximo. O individuo compreende o propósito das coisas e descobri os meios 

certos de realizar o propósito de Deus. O individuo usa para tomar suas decisões, informar 

outras pessoas e auxiliar dando conselhos.11 

                                                
8 DILLARD, J. E. Mordomia Bíblica. p.42,43,61. 
9 SILVA, Severino Pedro. A existência e a pessoa do Espírito Santo. p.82. 
10 LOPES, H. D. I Coríntios; como resolver conflitos na Igreja. p.225. 
11 SILVA, Severino Pedro. Op. Cit. p.83. 
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Procurar estudar as situações, para auxiliar em casos diferentes e situações diversas. 

Desenvolver técnicas para fazer perguntas corretas. Faz perguntas onde o aconselhado obtém 

as próprias respostas.12 

As pessoas que tem esse dom tem um papel importantíssimo na igreja. Podem desenvolver 

tempo no estudo das Escrituras, em desenvolvimento de novas ideias e modos criativos de 

trabalho.13 

2.2.1 Conhecimento 

Algumas tarefas para o dom do conhecimento: escritores, trabalhos teológicos, estudos 

bíblicos, preparação de palestras, trabalho de edição, formas criativas de evangelismo, 

planejamento em longo prazo, pesquisas desenvolvimento de igrejas, etc.14 

2.2.2 Sabedoria 

Pode ser usados no aconselhamento, seminários, em solução de conflitos, aconselhamento no 

âmbito da igreja, no trabalho de ensino, aconselhamento na área de dons, etc.15 

2.3 Perigos 

Os dons são concedidos aos homens não no sentido de exaltação individual, mas sim para 

servir. Deus dá dons aos homens para servir uns aos outros. Jamais o individuo deve se gloriar 

sobre, os outros, por ter o esse dom. A finalidade do dom não é autopromoção, mas edificação 

do corpo.16 

2.3.1 Conhecimento 

O perigo do dom do conhecimento é quando este se torna para si, ou seja, não se preocupam 

com a edificação do corpo, e sim em acumular conhecimento ao conhecimento recebido.17 

                                                
12 SCHWARZ, Christian A. As 3 cores dos seus Dons. p.112. 
13 Ibidim, pp.107. 
14 Ibidim, pp.107. 
15 Ibidim, pp.112. 
16 LOPES, H. D. I Coríntios; como resolver conflitos na Igreja. p.229. 
17 SCHWARZ, Christian A. Op. Cit,. p.107. 
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Às vezes a visão é pouco desenvolvida para as coisas praticas. Isso acontece quando esse dom 

não é completado com o dom do ensino.18 

Pecam quando acreditam que sabem mais que os outros, correm o grande perigo de se 

tornarem orgulhosas.19 

2.3.2 Sabedoria 

Deve se ter o cuidado de não dar conselhos em momentos inconvenientes. Corre-se o risco de 

se tornarem “guru”, cujos conselhos são seguidos cegamente. Deve respeitar a pessoa, e não 

criticar por suas escolhas erradas, mesmo que foram alertadas.20 

                                                
18 SCHWARZ, Christian A. As 3 cores dos seus Dons. p.107. 
19 Ibidim, pp.107. 
20 Ibidim, pp.112. 
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CONCLUSÃO 

É provável que conclusões sejam um tanto incertas, pois esses dois dons não são mencionados 

em outra parte das Escrituras (I Cor 12.8). São duas as alternativas para compreensão desses 

dons: Pensa-se em geral que esses dons sejam a capacidade de receber uma revelação especial 

do Espírito Santo e, com base nisso, falar palavras que manifestam sabedoria numa situação 

ou manifestam conhecimento especifico de uma situação na vida de alguém presente numa 

igreja. Segunda essa interpretação, esses dons seriam mais “miraculosos”, pelo fato de 

produzir admiração e assombro nos presentes, já que não seriam baseados em informações 

normalmente disponíveis à pessoa que emprega o dom. A outra interpretação seria considerá-

los mais comuns ou “não miraculosos”: “palavra de sabedoria” simplesmente significa a 

capacidade de falar uma palavra sábia em várias situações, e palavra do conhecimento” é a 

capacidade de falar com conhecimento acerca de uma situação. Esses dons seriam autorizados 

pelo Espírito Santo e, assim, eficazes quando pronunciados. O propósito maior de Paulo nos 

versículos é demonstrar que não importa o tipo de dom manifestado pela pessoa, mas ter a 

certeza que esses dons são dados pelo Espírito Santo, não depende do ser humano. Os dons 

do Espírito são os meios pelos quais os membros do corpo de Cristo são habilitados e 

equipados para a realização da obra de Deus. Sem os dons do Espírito, ao invés de a Igreja ser 

um organismo vivo e poderoso, seria apenas mais uma organização humana e religiosa. 

Quando não compreendemos a natureza e o propósito dos dons, centralizamos a atenção nos 

problemas errados. Não é o principal saber quais são os meus dons, mas como exercê-los para 

a edificação da Igreja. Portanto, permitir o fluxo normal saudável dos dons, e ser um exemplo 

nisso, é a alternativa bíblica ao temor dos extremos. 
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