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INTRODUÇÃO  

A Bíblia ensina que cada pessoa convertida recebe pelo menos um dom, mas como 

explicar a diversidade de dons declarada pelo apostolo Paulo em 1 Co 12.4-6, 

porém neste mesmo versículo o apostolo Paulo nos deixa um norte sobre os dons, 

“É Deus quem opera tudo em todos”. A escritura deixa claro que o Deus da 

redenção é o mesmo de hoje. Muitos acham o dom de língua, exortação e profecia, 

os mais importantes, pois eles estão no palco, eles são apresentados na presença 

de multidões. Os outros dons são menos importantes? Para responder esta 

pergunta iremos explanar a definição de dom, dividiremos em duas partes o 

trabalho, sendo a primeira uma rápida abordagem sobre o que é dom, a outra parte 

servirá para detalhar o dom de serviço, (diakonia). 

 A palavra “diakonia” expressa melhor o conceito de serviço em amor que qualquer 

outra palavra grega relacionada. Em atos discorre de como alimentar o faminto, 

cuidar do estrangeiro e do refugiado, vestir os que estavam nus, visitar os 

prisioneiros. 

Assim, o dom de serviço será apresentado da seguinte forma: suas características o 

campo de atuação, como ele é usado, que pessoas têm este dom, também iremos 

aprofundar o tema nos exemplos bíblicos, e por último será analisado o 

desenvolvimento e bom uso do dom. Isto será minuciosamente feito em uma 

pesquisa bibliográfica em livros de Teologia sistemática, comentários bíblicos, 

literatura cristã e na Bíblia, buscando definições e exemplos.    
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I – O QUE É DOM 

Conforme o dicionário bíblico, Dom χαρισμα (charisma). Uma graça, um favor um 

presente oferecido de boa vontade.1 Charisma aparece 16 vezes no Novo 

Testamento, palavra característicamente paulina.2 Paulo usa outras palavras 

traduzidas por dons que são semelhantes a carisma: dorea e doma. Ainda outra 

palavra: pneumática, que significa as coisas do Espírito. Todas essas palavras 

gregas são traduzidas por dons e todas tem mais ou menos o mesmo sentido.3 

Coenen diz que “Paulo chama de charisma ‘um revestimento pessoal com graça’ a 

operação multiforme da única graça nos cristãos individuais, mediante o único 

Espírito”.4  

1.1 Definição e Características 

Severa define que “Dons espirituais são capacitações dadas pelo Espírito Santo aos 

crentes para o desempenho de um serviço cristão e a operação de Deus, tendo em 

vista o bem-estar e o crescimento da Igreja”.5 Para Grudem “dom espiritual é 

qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja”. 

Graham discorre que muitas pessoas buscam saber a diferença que há entre dom e 

talento. Segundo ele, muitas pessoas tem talento para alguma coisa e isso provém 

de Deus. O dom é dado pelo Espírito a alguém para o proveito da igreja.6 

1.2 Propósito 

Primeiro deve-se ficar claro que o propósito dos dons espirituais não são dados para 

ajudar, confortar e fortalecer os receptores, mas sim aos outros.7 Os propósitos são 

claros, os dons são concedidos visando o bem comum, devem ser usados para 

edificação. Os dons espirituais são dados para fortalecer ou equipar a igreja a fim de 

que ela desenvolva seu ministério até que Cristo volte.8 Graham, discorre que “Deus 

                                            
1 COENEM, L.; BROWN, C. Dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, p. 907. 
2.Ibidim, p. 910. 
3 GRAHAM, B. O poder do Espírito Santo, p. 155. 
4 COENEM, L.; BROWN, C. Op. Cit., p. 913. 
5 SEVERA, Z. A. Manual de teologia sistemática, p. 342. 
6 GRAHAM, B. Op. Cit., p. 157. 
7 STOTT, J. Batismo e plenitude do Espírito Santo, p. 116. 
8 GRUDEM, W. Teologia sistemática, p.861. 
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deu a cada um de nós um serviço, e dons sobrenaturais para executá-lo. Se não 

executarmos nossa tarefa, seremos repreendidos diante do trono do julgamento”.9 

1.3 Perigos 

Qualquer que seja o nosso dom, devemos consagrá-lo para o bem de toda a igreja. 

Segundo Wiersbe: 

Os dons espirituais são instrumentos que devem ser usados para a 
edificação, não são brinquedos para a recreação nem armas de 
destruição. Em Corinto, os cristãos estavam acabando com o 
ministério, pois usavam indevidamente os dons espirituais. 
Exercitavam esses dons como um fim em si mesmo, não como um 
meio de edificar a igreja. Enfatizavam tanto os dons espirituais que 
perderam as virtudes espirituais! Tinham os dons do Espírito, mas 
lhe faltavam os frutos do Espírito: amor, alegria, paz etc. (Gl 
5.22,23).10 

Sobre a diferenciação entre os dons espirituais e funções universais, que são 

obrigações de todos os cristãos. Schwars discorre que essa é uma maneira que 

pode desviar-nos de duas espécies de perigos:  

- Projeção de dons: Cada cristão tende a projetar os seus dons sobre outros 

cristãos. Exemplo: Uma pessoa tem um determinado dom e não consegue entender 

porque outro irmão não pode fazer da mesma maneira e eficiência que ele.  

- Falta de compromisso: O cristão por não ter determinado dom, pode achar que 

está isento da responsabilidade de atuar em outra área.11 

Para reconhecer seu dom, Graham discorre que nós precisamos ter a certeza que 

Deus, nos deu pelo menos um dom. Devemos orar pedindo discernimento e sendo 

objetivo, fazer um estudo aprofundado da Bíblia, pois ela ensina sobre os dons, 

precisa-se conhecer a si mesmo e suas capacidades. Esse processo de descobrir os 

dons espirituais pode ser longo, e mais dons podem se manifestar com o passar dos 

anos.12 

  

                                            
9 GRAHAM, B. O poder do Espírito Santo, p. 157. 
10 WIERSBE, W.W. Comentário bíblico expositivo: Novo Testamento.  vl 1,  p. 725. 
11 SCHWARZ, C. A. As três cores dos seus dons, p. 48. 
12 GRAHAM, B. Op. Cit., p. 159.  
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II – SERVIÇO  

Existem várias formas para descrever a palavra serviço. Paulo em suas cartas usa o 

termo grego, diakoni/a, que indica um serviço prestado a outras pessoas. Pode ser 

referir aos servos que prestam algumas formas de serviço a Deus, mas não contexto 

de douloj (servos). No livro de Romanos 12.7, diakonia é traduzida por ministério. 

Neste contexto ela pode referir-se na administração de esmolas e o atendimento as 

necessidades materiais do corpo de Cristo.13 Dentro das comunidades cristãs 

devem-se colocar esse dom a serviço de todos, porque aos receberem esse dom se 

tornaram despenseiros da graça de Deus. Mueller exemplifica dessa maneira “Vida 

na comunidade cristã é vida de serviço aos outros”. 14 Segundo Schwarz “Esse dom 

capacita cristãos a reconhecer onde algo deve ser feito e colocar-se à disposição 

para o serviço”.15 

De acordo com o Dr. Wagner: 

O dom de serviço é aquela capacidade especial que Deus dá a 
certos membros do corpo de Cristo para que identifiquem as 
necessidades não-satisfeitas envolvidas em alguma tarefa 
relacionada à obra de Deus e para usarem os recursos disponíveis 
satisfazendo a essas necessidades e ajudarem a realizar os alvos 
desejados.16 

2.1 Características do dom de serviço 

Pode se dizer que são: gente auxiliando, servindo, estimulando, aquecendo os 

irmãos. Isso significa ajudar os outros em tudo que é necessário, que vai do mais 

simples até o mais sofisticado.17 Segundo Wiersbe, somos mordomos, e Deus nos 

confiou os dons a fim de que sejam empregados para o bem da sua igreja. O Senhor 

dá a capacidade espiritual de desenvolver os dons e de servir com fidelidade à 

igreja.18 Dr. Wagner discorre que: 

O dom de serviço não opera de pessoa para pessoa, centrado na 
pessoa, conforme se vê nos casos dos dons da misericórdia e de 
socorros. Volve-se mais para as tarefas a serem cumpridas. Um 
serviço usualmente é prestado mais em favor de alguém. Presta-se 

                                            
13 RIENECKERS, F. Chave linguística do Novo Testamento, p. 277.  
14 MUELLER, E. R. Introdução e comentário: 1 Pedro, p. 238. 
15 SCHWARZ, C. A. As três cores dos seus dons, p. 120. 
16 WAGNER, C. P. Descubra seus dons espirituais, p. 261. 
17 FILHO, C. F. Espírito Santo: O Deus que vive em nós, p. 100. 
18 WIERSBE, W.W. Comentário Expositivo: Novo Testamento, v. 2. p. 545. 
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mais para qualquer tipo de ajuda. E é um outro daqueles dons que 
usualmente não criam manchetes.19 

Wiersbe diz que alguns ministérios são realizados “nos bastidores” e contribuem 

para a viabilizar os ministérios realizados em público. Está é a característica do dom 

de servir, muito do que é feito neste dom, não vai aparecer, mais não quer dizer que 

não foi importante.20 Assim, o sentido de serviço não pode se limitar aos diáconos 

como líderes eleitos para certos cargos. A igreja primitiva era uma comunidade 

diaconal como um todo. A plenitude do Espírito Santo criou uma união mais 

profunda entre os cristãos e um desejo mais intenso, eles compartilhavam as suas 

posses uns com os outros de forma que ninguém estivesse passando por 

necessidade. “Desfrutaram abundante poder e da abundante graça, marcas de 

excelência da Igreja” (At 4).21 Quando a fome atacou à Palestina, a igreja em 

Antioquia contribuiu para as necessidades da irmandade (At 11). A relevância da 

diakonia para o ministério do crente é vista em sua qualidade especial de indicar 

muito pessoalmente o serviço prestado a outro. Essa passagem ilustra um princípio 

importante: “Se as pessoas foram uma benção espiritual para nós, devemos 

ministrar-lhes por meio de nossos recursos materiais”.22 

2.2 Exemplos Bíblicos 

A palavra serviço nos textos bíblicos vêm do termo grego diakoni/a (diaconia). Essa 

palavra se refere ao cargo e trabalho de um (diáconos). Este substantivo é usado 34 

vezes no Novo Testamento.23 Nesse capítulo serão apresentados alguns versículos 

que são mencionados no Novo Testamento: 

2 Timóteo 1. 16-18 “O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque 

muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso; ao 

contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. 

Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor! 

Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso”. 

Romanos 12.7 “Se o seu dom é servir, sirva;...” 

                                            
19 WAGNER, C. P. Descubra seus dons espirituais, p. 228. 
20 WIERSBE, W.W. Comentário Expositivo: Novo Testamento, v. 2. p. 545. 
21 Idem. Comentário Expositivo: Novo Testamento, v. 1. p. 542. 
22 Ibidim, p. 584. 
23 VINE, W. E.  Dicionário VINE, p. 791. 
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Tito 3.14 “Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, 

a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos”. 

1 Pedro 4.10 “Servi uns aos outros,...” 

Pode ser usada também, de diferentes maneiras, contextos e sentidos, conforme as 

passagens bíblicas, (Bíblia NVI): 

Serviço atendendo às necessidades domésticas:  

Lucas 10.40 – “Marta, porém, estava ocupada com muito serviço...” 

Serviço de amor, num sentido genérico: 

1 Coríntios 16.15 – “Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro 

fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos”. 

Apocalipse 2.19 – “Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a 

sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio”. 

Serviço de amor expresso na coleta para irmãos necessitados: 

Atos 11.29 - Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram 

providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. 

Atos 12.25 – “Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo, voltaram de 

Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos”. 

2.3 Desenvolvimento e bom uso do dom  

Schwarz descreve algumas dicas para o desenvolvimento do dom serviço:  

O serviço pode se manifestar nas mais diversas áreas. Procure 
aumentar o seu desenvolvimento na área em que você está 
envolvido. Por exemplo: se você pratica seu dom na área do 
secretariado, procure desenvolver na edição de textos, etc. Se você 
possui esse dom, comunique este fato para a liderança da sua igreja. 
Diga para que tipo de serviços você está disponível. E não perca a 
paciência se você não for chamado imediatamente.24 

                                            
24 SCHWARZ, C. A. As três cores dos seus dons, p. 120. 
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Segundo Kornfield você precisa estar cheio do Espírito Santo (At 6.3,5), agindo no 

poder do Espírito, para poder abençoar os corações de outros por meio de seus atos 

de serviço. Serviço mecânico ou com o coração pesado, não pode ser benção na 

vida de outros (1 Pe 4.16). Agradecimento e louvor caracterizam os levitas quando 

eles serviam (2 Cr 8.14;31.12), como deve ser com todo serviço espiritual (Sl 100.1; 

134.1). A diferença entre andar no Espírito e andar na carne é visível neste dom. O 

bom conceito de como desenvolver o dom de serviço com eficiência, “Sirva em 

amor, pelo fato de seu dom requerer humildade, você precisa ter confiança de quem 

você é em Cristo,” Quando agimos no Espírito Santo, somos vigilantes e não 

insensíveis às necessidades aleias.25 

Kornfield discorre que quando agimos na carne somos solitários, mesquinhos, 

desenvolveremos uma auto piedade, seremos resistente e egocêntrico, 

irresponsáveis e orgulhoso de outra forma quando estamos no espírito seremos 

hospitaleiros, generosos, alegre, flexível e principalmente disponível.26    

 

 

  

                                            
25 KORNFIELD, D. Desenvolvendo sons espirituais e equipes de ministério, p. 93.  
26 Ibidim, p. 94. 
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CONCLUSÃO 

Nesta monografia foram apresentados as caracteristicas de dons e e do dom de 

serviço, foram colocados exemplos bíblicos e estudado o desenvolvimento e bom 

uso do dom. Foi respondida as perguntas colocas na introdução como por exemplo: 

Os outros dons são menos importantes que os dons de língua, exortação e 

profecias? Como é o campo de atuação do dom de serviço? Como ele é usado? 

Que pessoas têm este dom?  

Em Efésios 4.12 o apóstolo Paulo discorre de aperfeiçoamento, desempenho e 

edificação, sem o dom o crente está fadado ao fracasso espiritual, porém os dons 

não são para a nossa própria gloria, nem autopromoção, e sim para a Gloria de 

Cristo e pleno funcionamento da igreja. Diga-se de passagem, que é por isto que 

muitas igrejas estão doentes, pois não estão sendo despenseiras de seus próprios 

dons.  

 Esta monografia buscou não só apresentar os dons do Espírito Santo, como seu 

conceito e características, mas também analisar este dom (serviço). na própria 

palavra de Deus, além de procurar levar o leitor a aprofundar o estudo bíblico para 

entender mais sobre o tema abordado e, assim, conhecer um pouco mais sobre o 

Espírito Santo. Devemos levar em consideração que, Deus continua sendo Deus e 

nós o recipiente da sua graça. 
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