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MEDIANTE OS DONS 
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RECEBIDOS

RECEBIDOS



Nós temos as próprias Nós temos as próprias 
opiniões sobre muitos opiniões sobre muitos 
assuntos...assuntos...

Vemos as coisas sob a nossa Vemos as coisas sob a nossa 
perspectiva...perspectiva...



Porém 
fazemos 
bem em 
ver as 
coisas 
como 
Deus as 
vê!



O “corpo de Cristo” é a Igreja.
Como podemos nos engajar na Igreja?

A Bíblia nos apresenta a Igreja sob 4 figuras, 
cada uma enfatizando um caráter específico 

da Igreja.

Quais são estas figuras, e o que cada uma 
implica?



ÊnfaseÊnfase: : 
    Testemunho

e 
Consagração

Apocalipse 1:12-14Apocalipse 1:12-14



    ÊnfaseÊnfase: : 

    Afetos e Sujeição

    Efesios 5:24 e Apocalipse 22:17Efesios 5:24 e Apocalipse 22:17

Noiva/EsposaNoiva/Esposa



  CASA de DEUSCASA de DEUS

Aspecto predominante :    âmbito local
Os homens recebem ofícios (encargos 
administrativos)

A casa é de Deus: Ele é que estabelece as 
diretrizes
Os santos, como pedras vivas, constituem a habitação de Deus em 
Espírito



Ênfase: dons

ASPECTOS PREDOMINANTES:
 
Os homens recebem dons e os 
exercem no âmbito supra local (o 
corpo todo)

Os membros do corpo (a Igreja) estão 
ligados ao Cabeça e são dirigidos por 
Ele.

Os santos, como membros uns dos 
outros, constituem uma unidade e 
cooperam entre si.



 Roberts Book Holder

o CORPO DE CRISTO e a COOPERAÇÃO nele – 1o CORPO DE CRISTO e a COOPERAÇÃO nele – 1
O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE



Na carta aos Efésios, 
temos a destinação eterna da Igreja 

segundo os propósitos de Deus,
e a sua posição gloriosa em Cristo.

 

             Efésios 4:7-16
 
7

Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a 
medida do dom de Cristo.

8
Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, E 

deu dons aos homens.
[

…]
1

1 E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para 
profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e 
doutores,

1
2 Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do 
ministério, para edificação do corpo de Cristo;

1
3 Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao 
conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à 
medida da estatura completa de Cristo,

1
4 Para que não sejamos mais meninos inconstantes, 
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano 
dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.



Na carta aos Efésios, 
temos a destinação eterna da Igreja 

segundo os propósitos de Deus,
e a sua posição gloriosa em Cristo.

 

             Efésios 4:7-16
  
7

Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a 
medida do dom de Cristo.

8
Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, 

E deu dons aos homens.
[

…]
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1 E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para 
profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores 
e doutores,

1
2 Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra 
do ministério, para edificação do corpo de Cristo;

1
3 Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao 
conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à 
medida da estatura completa de Cristo,

1
4 Para que não sejamos mais meninos inconstantes, 
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano 
dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.



Na carta aos Efésios, 
temos a destinação eterna da Igreja 

segundo os propósitos de Deus,
e a sua posição gloriosa em Cristo.

 

             Efésios 4:7-16
 
7

Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a 
medida do dom de Cristo.

8
Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, 

E deu dons aos homens.
[

…]
1

1 E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para 
profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores 
e doutores,

1
2 Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra 
do ministério, para edificação do corpo de Cristo;

1
3 Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao 
conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à 
medida da estatura completa de Cristo,

1
4 Para que não sejamos mais meninos inconstantes, 
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano 
dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.

v.11-14 — A ênfase aqui está 
nos dons essenciais 
(evangelistas, pastores e 
mestres), cuja atuação visa 
estabelecer-nos na “verdade” 
e que correspondamos cada 
vez mais ao Cabeça (Cristo).

v.12 — Cada santo precisa de 
aperfeiçoamento para 
desempenhar o seu serviço.



Na carta aos Efésios, 
temos a destinação eterna da Igreja segundo os 

propósitos de Deus,
e a sua posição gloriosa em Cristo.

 
              

 

        Efésios 4:7-16
 

  

1
4 Para que não sejamos mais 
meninos inconstantes, levados em roda 
por todo o vento de doutrina, pelo 
engano dos homens que com astúcia 
enganam fraudulosamente.

1
5 Antes, seguindo a verdade em 
amor, cresçamos em tudo naquele que 
é a cabeça, Cristo,

1
6 Do qual todo o corpo, bem 
ajustado, e ligado pelo auxílio de todas 
as juntas, segundo a justa operação de 
cada parte, faz o aumento do corpo, 
para sua edificação em amor.



Na carta aos Efésios, 
temos a destinação eterna da Igreja segundo os 

propósitos de Deus,
e a sua posição gloriosa em Cristo.

 
              

 

        Efésios 4:7-16
 

  

1
4 Para que não sejamos mais 
meninos inconstantes, levados em roda 
por todo o vento de doutrina, pelo 
engano dos homens que com astúcia 
enganam fraudulosamente.

1
5 Antes, seguindo a verdade em 
amor, cresçamos em tudo naquele que 
é a cabeça, Cristo,

1
6 Do qual todo o corpo, bem 
ajustado, e ligado pelo auxílio de todas 
as juntas, segundo a justa operação de 
cada parte, faz o aumento do corpo, 
para sua edificação em amor.

v.14-15 — O corpo de Cristo é 
formado por muitos membros, é 
governado por um só Espírito para 
acatar a uma só vontade: a do 
Senhor, que é o Cabeça.

v.15 — Nossa responsabilidade é 
seguir a “verdade” proclamada 
pelos evangelistas, pastores e 
mestres.



Na carta aos Efésios, 
temos a destinação eterna da Igreja segundo os 

propósitos de Deus,
e a sua posição gloriosa em Cristo.

 
              

 

        Efésios 4:7-16
 

  

1
4 Para que não sejamos mais 
meninos inconstantes, levados em roda 
por todo o vento de doutrina, pelo 
engano dos homens que com astúcia 
enganam fraudulosamente.

1
5 Antes, seguindo a verdade em 
amor, cresçamos em tudo naquele que 
é a cabeça, Cristo,

1
6 Do qual todo o corpo, bem 
ajustado, e ligado pelo auxílio de todas 
as juntas, segundo a justa operação de 
cada parte, faz o aumento do corpo, 
para sua edificação em amor.

v.14-15 — O corpo de Cristo é 
formado por muitos membros, é 
governado por um só Espírito para 
acatar a uma só vontade: a do 
Senhor, que é o Cabeça.

v.15 — Nossa responsabilidade é 
seguir a “verdade” proclamada 
pelos evangelistas, pastores e 
mestres.



Romanos 12:4-8
 
4 Porque assim como em um corpo temos muitos membros, 
e nem todos os membros têm a mesma operação, 
5 Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em 
Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. 
6 De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que 
nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; 
7 Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja 
dedicação ao ensino;
8 Ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, 
faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que 
exercita misericórdia, com alegria.                



Romanos 12:4-8
 
44 Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem 
todos os membros têm a mesma operação, 
5 Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, 
mas individualmente somos membros uns dos outros. 



 Ro
manos 12:4-8

6
De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, 
seja ela segundo a medida da fé; 

7
Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino;

8
Ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o 
que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria.  

           
   

           
    



1Coríntios 12:7-31

 7 Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. 
v.7 — O Espírito Santo dirige os membros, agindo neles “como lhes apraz”, através dos dons que dá.



_O_ Espírito Santo dirige os membros, agindo neles “como 
lhes apraz”, através dos dons que dá. […]
11 Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo 
particularmente a cada um como quer. 

v.11 — O Espírito Santo dá os dons, “visando a um fim 
proveitoso”.
12 Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os 
membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.

   v.12 — O Cristo = Igreja =
               os crentes em sua totalidade.



1Coríntios 12:7-31

13 Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer 
judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 
v.13 — O Espírito Santo, que está em você e em mim, é o que nos liga ao 
corpo. Não é a afinidade da doutrina, não é pertencer à mesma “igreja”. 
(Aliás, a Escritura desconhece “igrejas” de diferentes “bandeiras”).
v.13 — A unidade dos crentes entre si, a despeito das diversidades 
individuais. Eles formam “um só corpo”.
v.13 — O corpo natural é constituído por diversos membros que, juntos, 
constituem um organismo. Assim também a Igreja constitui uma unidade 
harmônica: ali os diversos dons (que o Espírito Santo outorga como quer) 
se manifestam de maneira construtiva, coordenada e harmônica.

14 Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 
     v.12-14 — Temos unidade na diversidade (este é um princípio divino).



1Coríntios 12:7-31

18 Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles 
como quis. 
v. 11 — Não devemos escolher nossa atividade nem o lugar onde 
vamos exercê-la,
v. 18 — uma vez que “Deus colocou os membros no corpo, cada um 
deles como quis”.
v. 18 — Vejam, então, que os dons tem sua origem em Deus.
   

19 E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 
20 Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. 
21 E o olho não pode dizer à mão: Não tenho necessidade de ti; 
nem ainda a cabeça aos pés: Não tenho necessidade de vós. 

[…]
25 Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os 
membros igual cuidado uns dos outros. 
v. 25 — A Escritura desconhece o enfoque de “membro de uma igreja”.  
  Reconhece, sim, membros do Corpo (aliás, do único corpo — a única 
“igreja” que será arrebatada!).



1Coríntios 12:7-31

31 Portanto, procurai com zelo os melhores dons; e 
eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 

v. 31 — Cada um é responsável por 
dedicar-se ardentemente para identificar 
e desenvolver o seu dom. 





COMUNHÃO DO CORPO 
DE CRISTO!  

Convém recordar que,
além do Corpo de 
Cristo, 
a Escritura também 
faz menção da…

(1 Coríntios 10:16)    (1 Coríntios 
10:21)





A comunhão do Corpo de Cristo A comunhão do Corpo de Cristo 

é alegóricamente expressa na Mesa do é alegóricamente expressa na Mesa do 
SenhorSenhor

MESA = COMUNHÃO



Ao falar de um âmbito muito importante do 
exercício dos dons — as reuniões da igreja —, o 
apóstolo deu prioridade à Mesa do Senhor (cap. 10), à 
celebração da ceia (cap. 11), ao amor (cap. 12). 
Somente depois é que ele trata dos dons e ministérios 
visando a edificação. Veja a importância do 
fundamento sobre o qual nos reunimos e da adoração, 
quando falamos de serviço para o Senhor! 



MEDIANTE 

MEDIANTE OS DONS 
OS DONS 

RECEBIDOS

RECEBIDOS



Você deseja cooperar nos interesses do Senhor?

Então não deixe de considerar uma diretriz muito 
clara de 1Timóteo 2:8-11:

Para as 
Para as 

moças
moças

Para os 
Para os rapazes

rapazes



PARA OS RAPAZES

Falar em Público
Atividades espirituais
Engajamento em reuniões

PARA AS MOÇAS:

Discreção em Público
Atividades de retaguarda
Boas obras

LINHA 
DE FRENTELINHA DE RETAGUARDA
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