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Introdução aos Dons Ministeriais

Os Estabelecimento dos 5 dons Ministeriais para a 
Igreja:

Efésios 4:11

E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para 
profetas, e outros para evangelistas, e outros para 
pastores e doutores (mestres),

O Senhor Jesus é quem concede dons do Ministério 
à Igreja.
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Introdução aos Dons Ministeriais
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Introdução aos Dons Ministeriais

Propósito dos 5 Dons Ministeriais na Igreja:

Efésios 4:12

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

• O aperfeiçoamento dos santos 

• Até quando? Ele concedeu os dons ministeriais 
até a Sua volta
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Introdução aos Dons Ministeriais

• Efésios 4:13 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,

• Levar o Corpo de Cristo à unidade da Fé 

(não a divisão do Corpo de Cristo)

• Conhecimento do Filho de Deus (intimidade)

• Amadurecermos espiritualmente
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Introdução aos Dons Ministeriais

• O ministério não é para glorificação dos 
homens, mas de Deus, e são 
necessários todos os cinco operando 
juntos para edificar, (construir) o Corpo 
de Cristo.
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Introdução aos Dons Ministeriais

Definição de Ministério:

• Desempenho de uma função

• Prestação de um serviço para o Corpo 
de Cristo

• O Ministério é trabalho

• É servir o povo de Deus
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O Ministério do Apóstolo

Definição de Ministros:

• São cristãos (filhos de Deus) motivados 
por Deus com um chamado “Dom” 
específico e manifestações de um ou 
mais dons sobrenaturais para ministrar 
“servir” ao Corpo de Cristo.
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O Ministério do Apóstolo

O Ministério

“Dom” Apostólico
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O Ministério do Apóstolo

I Corintios 12:28 –

E a uns pôs Deus na igreja, 
primeiramente apóstolos, em segundo 
lugar profetas, em terceiro doutores 
(mestres), depois milagres, depois dons 
de curar, socorros, governos, variedades 
de línguas.
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O Ministério do Apóstolo

• Apesar de ser o primeiro dom ministerial 
relacionado, não significa que é o mais 
importante, eles foram relacionados na 
ordem em que foram surgindo na Igreja 
primitiva.

• Não indica também que o apóstolo ou 
profeta seriam o governo da Igreja.

• O Apostolado foi ocupado pelo próprio 
Cristo Hb 3:1
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O Ministério do Apóstolo

• A Palavra apóstolo quer dizer “ alguém enviado”

• Jesus é o maior exemplo de alguém que foi 
enviado

• O Apóstolo é comissionamento do Espírito Santo

• Os sinais de um apostolado , são sinais prodígios 
e poderes miraculosos

• II Corintios 12:12 - Os sinais do meu apostolado 
foram manifestados entre vós com toda a 
paciência, por sinais, prodígios e maravilhas.
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O Ministério do Apóstolo

Frutos ou Marcas de um Apóstolo

1- Paternidade espiritual e Fundamentação

• 1 Co 9:1,2 e 1 Co 4:15  Pessoas firmes na 
doutrina de Cristo

• Igrejas bem fundamentadas e fortalecidas,

• Paternidade espiritual daqueles a quem levou 
para Cristo.

• 1 Ts 2:6-12 Paulo exortava os crentes a viverem 
de modo digno e agradável a Deus .

14



O Ministério do Apóstolo

2-O apóstolo é acima de tudo um pregador e/ou 
um mestre

• I Timóteo 2:7 Para o que (digo a verdade em 
Cristo, não minto) fui constituído pregador, e 
apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na 
verdade. 

• II Timóteo 1:11 Para o que fui constituído 
pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios.
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O Ministério do Apóstolo

3- Experiência pessoal com Cristo

• Para permanecer neste ofício a pessoa deve ter 
dito uma experiência pessoal com o Senhor, algo 
além do ordinário.

• 1 Co 9:1 Paulo teve uma visão do Senhor, 

• 1 Co 11:23 recebeu também a revelação da Ceia 
do Senhor 

• Gl 1:11-24 e Gl 2:1,2 A pregação do evangelho 
lhe foi concedida por revelação
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O Ministério do Apóstolo

4- Estabelece Igreja e Líderes

• O ministério apostólico agrega características 
de todos os outros dons ministeriais com a 
capacidade peculiar de estabelecer igrejas. 

• O apóstolo estabelece igrejas mediante o 
poder e não somente palavras e nunca tem 
autoridade sobre igrejas que não estabeleceu.
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O Ministério do Apóstolo

Há apóstolos hoje?

Existem quatro classes de apóstolos :

1. Jesus o Apóstolo (Espírito sem medida Jo 3:34)

2. Os apóstolos do Cordeiro – 12 testemunhas 
oculares  At 1:21,22, At 1:15-22

3. Apóstolos do novo testamento – Paulo e 
Barnabé – At 14:14, Tiago Gl 1:19, e outros. 
Somente os doze e estes puderam lançar 
fundamento para a Igreja 1 Co 3:10, Ef 2:20
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O Ministério do Apóstolo

4- Apóstolos de hoje - A tarefa é implantar igrejas e 
estabelecê-las aonde não existem, e não mais 
colocar nenhuma nova doutrina como 
fundamentação.

Não devemos nos preocupar com nomes e 
títulos, podemos começar em um ofício do 
ministério quíntuplo e terminarmos em outro:

At 13:1 e At 15:35 Paulo e Barnabé > profetas, 
mestres e pregadores > At 14:14 Apóstolos 
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O Ministério do Apóstolo

At 6:5 Felipi (1 dos 7 Diáconos)> At 21:8 Evangelista

Deus recompensa a fidelidade, 

não recompensa o ofício em si.

Os ofícios mais proeminentes (que estão em 
maior evidência, aparecem mais) não recebem 
mais galardão e sim mais responsabilidade.

A Igreja dos últimos dias voltará a ser a Igreja 
Apostólica e Profética que visa o Reino de Deus. 
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Lição de Casa

Próxima Aula

Ministério Profético

Ler, Meditar, Acreditar e Praticar

• Efésios 4.11-

• 1 Co 12:28-31
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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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