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Domínio Próprio Dons de Curas

Mansidão Oper. Milagres

Fidelidade Fé 

Bondade Disc. Espíritos

Benignidade P. Conhecimento

Paciência P. Sabedoria

Paz Interpretação

Alegria Profecia

Amor Línguas

ESCADA DA MATURIDADE CRISTÃ  - Efésios 4:13 

Dons de Poder

Plenitude de Cristo

Fruto do Espírito

Dons do Espírito

Novo Nascimento
Dons Vocais Dons de Revelação

Manifestações Sobrenaturais 
do Espírito Santo
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Dom de Interpretação de Línguas 

Parte 1

Dom de Interpretação de

Línguas estranhas
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Dom de Interpretação de Línguas 

1-O dom da Interpretação e não da 
Tradução:

É a manifestação de expressão vocal 
(verbalização) mediante a operação do 
Espírito Santo, em língua idiomática 
conhecida. 

5



Dom de Interpretação de Línguas 

Tem por objetivo tornar o dom de línguas 
compreensível aos ouvintes, visando a 
Edificação da Igreja.

A interpretação pode portanto durar mais 
ou menos tempo do que foi levado para se 
falar em línguas estranhas, pois não se 
trata de uma tradução literal.
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Dom de Interpretação de Línguas 

2-O dom de Interpretação de línguas na 
vida particular de oração:

Pois quem fala em língua não fala aos 
homens, mas a Deus. De fato, ninguém o 
entende; em espírito fala mistérios.1Co14:2

Pois, se oro em língua, meu espírito ora, 
mas a minha mente fica infrutífera.1 Co14:14
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Dom de Interpretação de Línguas 

2-O dom de Interpretação de línguas na 
vida particular de oração:

Por isso, quem fala em língua, ore para que 
a possa interpretar. 1 Coríntios 14:13

8



Dom de Interpretação de Línguas 

3-O dom de Interpretação de línguas no 
ministério público:

Se, porém, alguém falar em língua, devem 
falar dois, no máximo três, e alguém deve 
interpretar. 1 Coríntios 14:27

A interpretação neste caso pode ser de 
outra pessoa ou da própria que falou em 

línguas.

9



Dom da Profecia 

Parte 2

Dom da Profecia
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Dom de Profecia 

O dom da Profecia é o mais importante dos 
3 dons de inspiração ou vocais.

A profecia é uma expressão vocal inspirada 
de forma sobrenatural num idioma 
conhecido, ela eventualmente pode trazer 
revelação (dom da palavra de conhecimento, 
sabedoria ou discernimento de espírito)
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Dom de Profecia 

Significados:

Profetizar no hebraico: Sair fluindo, 
borbulhar como uma fonte, jorrar.

Profetizar no Grego: falar em prol de 
outrem, podemos concluir:

Falar em prol de Deus , ser seu porta voz. 
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Dom de Profecia 

1 Coríntios 14:1

Sigam o caminho do amor e busquem com 
dedicação os dons espirituais, 
principalmente o dom de profecia.

1 Coríntios 14:3

Mas quem profetiza o faz para a edificação, 
encorajamento e consolação dos homens.
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Dom de Profecia 

Edificar: instruir, ensinar, construir, erguer

Exortar: (grego) chamar para mais perto de 
Deus (presta atenção)

Consolar: Aliviar a dor, dar conforto,  

1 Coríntios 14:4

Quem fala em língua a si mesmo se edifica, 
mas quem profetiza edifica a igreja.
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Dom de Profecia 

1 Coríntios 14:5.

Gostaria que todos vocês falassem em 
línguas, mas prefiro que profetizem. Quem 
profetiza é maior do que aquele que fala 
em línguas, a não ser que as interprete, 
para que a igreja seja edificada.
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Dom de Profecia 

Alguns Exemplos: 

Atos 19:6,7

Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio 
sobre eles o Espírito Santo, e começaram a 
falar em línguas e a profetizar.

Eram ao todo uns doze homens.

16



Dom de Profecia 

Atos 21:8-11

Partindo no dia seguinte, chegamos a 
Cesaréia e ficamos na casa de Filipe, o 
evangelista(ministério), um dos sete. Ele 
tinha quatro filhas virgens, que profetizavam 
(não eram profetas). Depois de passarmos ali 
vários dias, desceu da Judéia um profeta 
(Ministério) chamado Ágabo. 
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Dom de Profecia 

Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de 
Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e 
pés, disse: "Assim diz o Espírito Santo: 
‘Desta maneira os judeus amarrarão o dono 
deste cinto em Jerusalém e o entregarão 
aos gentios’ ". (Palavra de Sabedoria-prediz 
o futuro).
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Lição de Casa

Próxima Aula

Dom da Palavra de Sabedoria e 

Dom da Palavra de Conhecimento

Ler, Meditar, Acreditar e Praticar

• 1 Co 12:8

• Gn 37:6-8 e At 21:10-11 – Palavra de Sabedoria

• 2 Re 6:9-12 e At 9:10-11 – Palavra de Conhecimento
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Classe - Cumprindo a Missão

Agradeço a presença de Todos

Tenham uma Semana

abençoada e cheia do Poder de Deus

Link das aulas

https://iba-campinas.github.io/ebd2019/

Pr. Victor Vignatti

victorvignatti@terra.com.br
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