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15ª LIÇÃO
III. ABUSOS NO USO DOS DONS ESPIRITUAIS (12:1-14:40).
A. O Espírito De Verdade (12:1-3).
1. A necessidade da instrução em relação a “OS DONS
ESPIRITUAIS”.
a. O mesmo defeito que causavam que as suas reuniões os
debilitassem em vez de fortalecê-los, também fazia que
os dons espirituais que tinham recebido, tivessem um
efeito negativo em vez de positivo na igreja em Corinto,
b. O uso correcto (ou, neste caso, o uso INCORRECTO)
dos dons. era o factor decisivo.
c. Como nos outros problemas que debilitavam a igreja em
Corinto, também quanto aos dons espirituais, o factor
principal era a falta de amor.
2. A importância de reconhecer o erro dos “ÌDOLOS
MUDOS” (12:2). e o seu poder para desviar as pessoas.
a. É óbvio que os “ÍDOLOS” não podem falar. Não
podem dizer nada. Não podem confessar que “JESUS É
SENHOR” (veja também Habacuc 2:18,19; Salmos
115:7; 135:16). Não podem revelar nenhuma verdade.
Não obstante, os sacerdotes das religiões pagãs
pretendiam receber revelações de seus “deuses (ídolos).
b. Muitos destes irmãos tinham sido idólatras. Tinham sido
extraviados, “SE EXTRAVIARAM” mediante a
influência enganosa do espírito maligno que estava
através dos ídolos (veja I Coríntios 10:19,20; I Timóteo
4:1-2). Se algum espírito lhes dizia que Jesus é
“ANÁTEMA”, claramente NÃO era o Espírito Santo
MAS o espírito do erro (veja 12:3),
c. Tinham que reconhecer que as atitudes, práticas e
doutrinas que aprenderam dos ídolos NÃO vinham do
Espírito Santo que agora operava neles por meio dos
dons espirituais.
3. O Espírito de Verdade confessa que “JESUS E SENHOR”
(12:13. Veja também I João 4:1-6).
a. O reconhece como SOBERANO com palavras e acções
(Mateus 7:21-23; Lucas 6:46).
b. A obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus (João
16:14). Toda a pessoa que confessa de coração que Jesus
é Senhor, o faz como resultado da obra do Espírito
Santo.
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c.

“ANÁTEMA” = maldito; apartado como objecto da ira
de Deus; apartado para a destruição (veja 16;22;
Romanos 9:3; Gálatas 1:8,9).
d. Nenhuma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo dirá
que Jesus é anátema.
B.

Há Muitos Dons de Um Só Espírito (12:4-11).
1. A fonte de poder é UMA (12:4-6).
a. O “MESMO” “ESPÍRITO” Santo dá todos os dons
(12:4).
b. O “MESMO” “SENHOR” Jesus Cristo é servido por
todos os “MINISTÉRIOS” = (12:5)..
(1) “MINISTÉRIOS” = serviços.
(2) O propósito dos dons é para SERVIR a UM SÓ
SENHOR e a outras pessoas; NÃO se recebem
para ganhar prestígio nem privilégios especiais
(veja I Pedro 4:10).
c. O “MESMO” “DEUS” (O Pai Celestial) é a
ENERGIA ou força através de todas as manifestações
de poder (“OPERAÇÕES” = energema em grego)
(12:6).
d. É interessante que, apesar de ser dons milagrosos que
receberam de Deus, os cristãos que os receberam,
sempre tiveram que receber instruções e mesmo
correcção no uso destes dons espirituais.
2. O propósito dos dons: “PROVEITO” (12:7).
a. Sumferon, no grego, literalmente = trazer Junto. O
conceito é para que seja para o BENEFÍCIO MÚTUO.
b. NÃO é para o “PROVEITO” pessoal mas para ser
proveitoso para o corpo.
c. “CADA UM” recebe um dom, ministério ou operação
para que, por meio deste dom, seja uma bênção para a
igreja.
3. A DIVERSIDADE de dons (12:8-10).
a. “A PALAVRA DE SABEDORIA” (12:8): A
capacidade de apresentar uma mensagem que dá
descernimento espiritual aos que ouvem (compare
Actos 6:10; I Coríntios 2:6-16). Encontramos esse dom
no sentido NÃO milagroso em Tiago 1:5. Deus pode
dar o dom de forma milagrosa ou não, segundo a Sua
vontade e a necessidade.
b. “PALAVRA DE CIÊNCIA” (12:8): A capacidade de
apresentar uma mensagem que dá conhecimento aos que
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ouvem. Claramente foi por meio de revelação em alguns
casos, mas não teria que ser assim para que seja sempre
um dom espiritual.
c. “FÉ” (12:9): A capacidade de confiar em Deus de uma
maneira muito especial (não simplesmente crer no
evangelho porque isto vem simplesmente por ouvir a
Palavra; além disso aqui se trata de um dom que
receberam somente certos cristãos; veja também Mateus
17:20; 21:21; Lucas 17:6; Actos 3:16; I Coríntios 13:2).
A capacidade de confiar em Deus para superar
dificuldades e conseguir metas que estão mais além das
possibilidades humanas.
d. “DONS DE CURAS” (12:9): curar os enfermos por
meio de poder milagroso do Espírito Santo (compare
Marcos 16:18).
e. “ O FAZER MILAGRES” (12:10): fazer diferentes
milagres ou prodígios que claramente são sobrenaturais.
f. “PROFECIA” (12:10): anunciar uma mensagem
recebida por inspiração do Espírito Santo. Inclui, MAS
não se limita, a predizer acontecimentos futuros.
g. “DESCERNIMENTO DE ESPÍRITOS” (12:10):
reconhece o espírito (santo ou imundo) que obra numa
pessoa (profeta ou um que faz sinais). Isto é algo que
fazemos também por meio das Escrituras (I João 4:1-6;
Deuteronómio 13:1-5), mas mesmo neste aspecto NÃO
milagroso, há irmãos que têm maior capacidade que
outros.
h. “DIVERSOS GÉNEROS DE LÍNGUAS” (12:10):
falar um idioma que um nunca estudou.
i. “INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUAS” (12:10):
traduzir um idioma (que um nunca estudou) ao próprio
idioma dos ouvintes.
j. Comparando as listas de dons espirituais em outros
textos do Novo Testamento, é óbvio que não se trata de
uma lista completa (I Coríntios 12:28; Romanos 12:6-8;
Efésios 4:11; I Pedro 4;10,11).
A repartição de dons: a decisão do Espírito não do que
recebe o dom (12:11). Não há lugar para nos gloriarmos em
nosso dom, porque nós NÃO escolhemos o dom NEM o
merecemos. É decisão e obra do Espírito.
Sobre o tema dos milagres e os dons espirituais, compare as
lições 6 e 7 do curso sobre O ESPÍRITO SANTO intitulado
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“Os Milagres” e “Fenómenos Modernos Comparados com
Dons Bíblicos”.
Embora em Corinto todos estes parecem ter sido dons
MILAGROSOS, é importante aplicar estes princípios ao uso
dos dons espirituais NÃO milagrosos que cristãos têm em
suas vidas para bem da igreja. A ênfase neste ensino NÃO é
o carácter MILAGROSO destes dons MAS a sua ORDEM, a
sua VARIEDADE, o seu PROPÓSITO . e a sua relação com
a UNIDADE do corpo de Cristo.

C. Há MUITOS MEMBROS” de “UM SÓ CORPO” (12:12-30).
1. O princípio geral (12:12): UNIDADE COM DIVERSIDADE.
a. É interessante que não diz que assim é a igreja mas “ASSIM
TAMBÉM CRISTO”.
b. É impossível separar Cristo do Seu corpo. Seria como tratar
de separar a cabeça do resto do corpo (veja também João
15:5; I Coríntios 6:17).
c. Seu propósito é dar ênfase ao CORPO, NÃO os dons. O
corpo não existe para que tenhamos dons. Os dons existiam
para o benefício do corpo.
2. Uma só ENTRADA num só corpo (12:13).
a. “TODOS” os cristãos fomos “BAPTIZADOS EM UM
CORPO” . O baptismo é o momento quando Deus perdoa
os nossos pecados e nos coloca em Cristo (Gálatas 3:27;
Romanos 6:3), no corpo de Cristo (I Coríntios 12:13), a
igreja (Actos 2: 47), o reino de Cristo (Colossenses 1:13,14).
É igual para TODO o cristão. Note que a igreja NÃO é
somente COMO um corpo. Ele É o corpo de Cristo: um
organismo VIVO, não simplesmente uma organização
religiosa.
b. É “POR” a obra de “UM SÓ ESPÍRITO” que isto sucede.
(veja João 3:3-6 e a explicação do novo nascimento na
quarta lição do curso sobre O ESPÍRITO SANTO intitulada
“A Espada Do Espírito”). NÃO se trata de ser baptizado NO
Espírito Santo MAS de ser baptizado EM água POR o
Espírito Santo. Compare João 4:1,2. Quem nos acrescenta à
igreja? O Senhor (Actos 2:47). Quem nos traslada ao reino?
O Pai (Colossenses 1: 12,13). Por meio de quem entramos no
corpo? Pelo Espírito Santo (I Coríntios 12:13). Pai, Filho e
Espírito Santo têm a Sua parte na nossa entrada na família de
Deus (igreja, reino, ou corpo de Cristo). Veja também
Mateus 28:19).
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É PARA “BEBER DE UM MESMO ESPÍRITO” que
somos baptizados (veja Actos 2:38; João 7:37-39 e a lição
sobre “O Templo Do Espírito” no curso sobre O ESPÍRITO
SANTO). É no momento do baptismo que “TODOS”
recebemos o dom do Espírito Santo (veja também Romanos
8:9; I Coríntios 6:19).
d. Claramente NÃO pode haver acordo entre o ensino bíblico
que a igreja é UM corpo e a divisão que promovem as
religiões denominacionais ou sectárias.
Embora os membros tenham DIFERENTES FUNÇÕES,
compõem um só corpo (12:14-17).
a. Um membro NÃO é um corpo (12:14)
b. Um membro do corpo NÃO deve considerar-se inútil no
corpo nem independente do corpo (12:15,16).
(1). Cada membro deve estar contente com o seu próprio
dom. Não deve haver inveja.
(2) Nenhum membro deve considerar-se inútil nem inferior
a outro membro por ser diferente a sua função no corpo.
Não há que subestimar a sua importância no corpo.
(3) Nenhum membro tem o direito de não cumprir a
responsabilidade que corresponde à sua função,
simplesmente porque não está satisfeito com o seu dom.
c. Um corpo não poderia funcionar se fosse um só membro
(12:17). Cada membro é vital para o bom funcionamento do
corpo.
A colocação dos membros no corpo: A decisão de Deus (12:18).
Veja também a lição “Cada Membro Do Corpo” do curso sobre
O EVANGELISMO PESSOAL.
a. Portanto, o não estar contente com a sua função no corpo, é
criticar a sabedoria de Deus.
b. Não receberam a sua responsabilidade no corpo por acidente
mas conforme a vontade de Deus.
c. Ser negligente em cumprir a sua função no corpo, é
desobedecer a Deus.
A NECESSIDADE de diferentes membros com DIFERENTES
FUNÇÕES (12:19-22).
a. O
princípio
é
INTERDEPENDÊNCIA
(mútua
dependência) em vez de INDEPENDÊNCIA (não depender
de outro).
b. Para o bem do corpo (12:19).
c. Apesar de ser “UM SÓ CORPO” (12:20).
d. Para o bem de cada membro (12:22).
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A importância da UNIDADE e HONRA entre os diferentes
membros do corpo (12:20-27).
a. Embora NÃO seja um só membro, sim é um só corpo
(12:20).
b. Não há membros superiores que podem fazer-se
independentes dos outros membros “inecessários” do corpo
(12:21-259.
(1) Em 12:15-17 aprendemos que um não deve
subestimar a importância da função de outro membro
no corpo.
(2) Há MAIOR NECESSIDADE daqueles membros do corpo
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que, “PARECEM MAIS DÉBEIS” (12:22), não
daqueles que, ao olho carnal, são mais impressionantes.
(3)
Se deve dar MAIOR HONRA àqueles membros do corpo
que “PARECEM MENOS DIGNOS” (12:23). Não
honrar mais e mais aqueles que nos impressionam.
(4) O plano de Deus para o corpo de Cristo é dar “MUITO
MAIS HONRA AO QUE TINHA FALTA DELA”
(12:24). Não saciar o apetite egoísta daqueles que já têm
honra devido aos dons que já receberam de Deus.
O plano de Deus é que “OS MEMBROS TODOS SE
PREOCUPEM UNS PELOS OUTROS” (12:25.26).
(1) Para evitar “DESAVENÇAS NO CORPO” que resultaria
na divisão na igreja (12:25). NOTE que o plano de Deus
para evitar a divisão na igreja NÃO se baseia somente em
ter a mesma doutrina (1:10). Mas também no respeito
mútuo dos membros e o amor que se manifesta em
preocupar-se uns pelos outros (veja também Efésios 4:1-3).
(2) Compartindo a dor dos padecimentos (12:26).
(3) Compartindo o gozo de receber honra (12:26) sem inveja.
O cristão NÃO tem nenhuma posição nem função independente
mas unicamente a sua posição e função como MEMBRO DO
“CORPO DE CRISTO” (12:27).

DEUS decidiu não dar a mesma função a todos os membros do
corpo de Cristo (12:28-30).
a. Algumas das diferentes funções no corpo de Cristo (12:28):
(1) APÓSTOLOS”
(a) Eram as testemunhas da ressurreição de Cristo
(Actos 1:8,21,22).
(b) Puseram o fundamento da igreja (Efésios 2:20).
(c) Receberam a revelação do Novo Pacto (Efésios
3:5).
(d) Foram instrumentos do Espírito Santo para
confirmar a Palavra com sinais e prodígios
(Hebreus 2:3,4; II Coríntios 12:12). Somente eles
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puderam transmitir estes poderes por meio da
imposição de suas mãos (Actos 8:17-19).
(e) Paulo foi o último (I Coríntios 15:8,9).
(2) “PROFETAS”
(3) “MESTRES”
(4) “OS QUE FAZEM MILAGRES”
(5) “OS QUE CURAM”
(6) “OS QUE AJUDAM”
(a) A palavra no grego (antilempsis) significa tirar a
carga de outra pessoa e levá-la um mesmo.
(b) Em Actos 20:35 se usa de “ajudar aos
necessitados”
(7) “OS QUE ADMINISTRAM”
(a) A palavra no grego (kubernesis) se aplica ao
PILOTO de uma nave (veja Actos 27:11).
(b) É a capacidade de guiar , dirigir ou manter o curso
correcto.
(8) “OS QUE TÊM DOM DE LÍNGUAS”
Nem todos têm a mesma função (12:29,30).
Esta DIVERSIDADE é o plano de Deus para a UNIDADE
da igreja. Mas é necessário que cada membro reconheça e
aceite a sua função no corpo para que esta diversidade una
em vez de dividir, para que edifique em vez de destruir, para
que resulte em harmonia em vez de discórdia, para que
sirvamos aos outros em vez de servir-nos a nós mesmos.
Todas estas funções existem PORQUE DEUS assim o quer
para o benefício do Seu povo. Cada um deve cumprir a
função estabelecida por Deus.
*******

AGORA PODE RESPONDER ÀS PERGUNTAS
SOBRE I CORÍNTIOS 12
*******

PERGUNTAS (15)
I Coríntios 12:1-30
1.
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Qual era a única fonte de todo o verdadeiro dom espiritual? (12:4-11)
O Espírito Santo.
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2.

No que se refere À IGREJA, ou seja, O CORPO DE CRISTO, qual
era o propósito de todos os dons espirituais? (LEIA 12:7 COM
CUIDADO).
Para o proveito de toda a igreja: para o bem comum..

3.

Quem decidia que dom receberia determinado cristão?
O Espírito Santo.

4.

Todos os cristãos recebiam o mesmo dom espiritual? (12:4-11)
Não. Houve muita diversidade nos dons espirituais recebidos.

5.

Qual é o princípio geral apresentado em 12:12?
Unidade com diversidade.

6.

Favor de explicar amplamente a relação entre o baptismo e a entrada
no corpo de Cristo (12:13). Todos os cristãos fomos baptizados em
um corpo (12:13). O baptismo é o momento quando Deus perdoa os
nossos pecados e nos coloca em Cristo (Gálatas 3:27; Romanos 6:3),
no corpo de Cristo (I Coríntios 12:13), a igreja (Actos 2:47), o reino
de Cristo (Colossenses 1:13,14).

7.

Que tem que ver o Espírito Santo com o nosso baptismo no corpo de
Cristo? (12:13).Não se trata de ser baptizado no Espírito Santo mas
de ser colocado no corpo pelo Espírito Santo no momento do nosso
baptismo em água. É a obra do Espírito Santo pela Palavra que nos
convence de pecado, nos leva à fé em Cristo, nos instrui no
evangelho e como obedecer a ele. Além disso, é o Espírito que nos
dá vida no novo nascimento (de água e do Espírito) assim como
Cristo nos acrescenta á igreja quando somos salvos pela obediência
ao evangelho (Actos 2:47) e o Pai nos transporta para o reino
quando somos redimidos pelo sangue de Cristo (Colossenses
1:13,14). O Espírito Santo também tem a Sua parte e nos coloca no
corpo de Cristo quando nascemos de novo no baptismo.

8.

Que tem que ver o baptismo com “beber de um mesmo Espírito”
(12:13). É no momento do baptismo que todos recebemos o dom do
Espírito Santo (Actos 2:38; João 7:37-39) e nos convertemos em
templo do Espírito Santo (I Coríntios 6:19).

9.

Segundo o nosso estudo, qual é o ponto principal que devemos
entender em 12:14-17? Embora os membros da igreja tenham
diferentes funções, compõem um só corpo.
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10. Quem coloca os diferentes membros do corpo de Cristo? (12:18)
Deus.
11. Segundo 12:28-30, quem decidiu que todos os membros do corpo de
Cristo não tivessem a mesma função? Deus.
12. Qual é o princípio importante que encontramos em 12:19-22?
A necessidade de diferentes membros com diferentes funções.
13. Em 12:15-17 fica claro que uma pessoa deve apreciar a importância da
sua própria função no corpo de Cristo. Que lição importante
encontramos em 12:21?
Uma pessoa não deve subestimar a importância da função de outros
membros do corpo de Cristo.
14. Segundo 12:25,26, como devemos evitar “desavenças no corpo”de
Cristo? Todos os membros se devem preocupar uns pelos outros.
15. 3 paradoxos (Conceitos que vão contra a opinião comum) que Paulo
apresenta no ensino sobre a importância da unidade e a honra entre os
diferentes membros da igreja em (12:22-24) são:
(1) Há maior necessidade daqueles membros do corpo que parecem
mais débeis (12:22), não daqueles que, ao olho carnal, são mais
impressionantes.
(2) Se deve dar maior honra àqueles membros do corpo que
parecem menos dignos (12:23). Não honrar mais e mais aqueles
que nos impressionam.
(3) Se deve dar mais abundante honra ao que tem falta dela (12:24)
Não saciar o apetite egoísta daqueles que já têm honra, devido
aos dons que receberam de Deus.
16. De todos os ensinos apresentados em I Coríntios 12 para manter a
unidade no corpo de Cristo, qual lhe parece o mais difícil de cumprir
na igreja onde se reúne? Por quê?
Segundo a opinião de cada estudante, mas dentro do contexto de I
Coríntios e relacionado com o tema da unidade da igreja.
IDENTIFIQUE O CAPÍTULO CORRECTO: (Capítulo 1-12)
17. –1-- A graça de Deus dada aos coríntios.
18. --5—O tal seja entregue a Satanás.
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19. –11-- O véu.
20. –6—Julgando disputas entre irmãos.
21 –12—Há muitos membros de um só corpo.
22. –3—O templo de Deus.
23. –2—A predestinação.
24. –7—Permaneça no estado em que foi chamado,
25. –10 – Exemplos de desobediência no Antigo Testamento.
26. –4—O amor paternal de Paulo.
27. –9—O sustento de pregadores.
28 –8—O conhecimento envaidece.
29. –12—Diversidade de dons espirituais.
30. –11—A ceia do Senhor.
31. –6—Fugi da fornicação.
32.. –1—O espírito sectário.
33. –7—O matrimónio.
34. –4—Não pensar mais do que está escrito.
35. –2—A revelação e a inspiração.
36. –5—Um irmão fornicário.
*******
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