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Cinco Dons Ministeriais
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Cinco Dons Ministeriais

2 Pedro 2:1-3

No passado surgiram falsos profetas no meio do 
povo, como também surgirão entre vocês falsos 
mestres. Estes introduzirão secretamente heresias 
destruidoras, chegando a negar o Soberano que os 
resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina 
destruição. Muitos seguirão os caminhos 
vergonhosos desses homens e, por causa deles, 
será difamado o caminho da verdade. 
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Cinco Dons Ministeriais

Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com 
histórias que inventaram. Há muito tempo a sua 
condenação paira sobre eles, e a sua destruição 
não tarda.
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Cinco Dons Ministeriais

O maior mestre é Jesus Cristo

Em seu ministério terrestre, Jesus não ensinava 
como os mestres da lei (fariseus) da época.

Lucas 4:31,32

Então ele (Jesus Cristo) desceu a Cafarnaum, 
cidade da Galiléia, e, no sábado, começou a ensinar 
o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu 
ensino, porque falava com autoridade.
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Cinco Dons Ministeriais

O dom de mestre é o único mencionado por 3 
vezes, nominalmente no Novo Testamento: 

• Efésios 4.11-

• 1 Coríntios 12:28-31

• Romanos 12:4-8
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Cinco Dons Ministeriais

Efésios 4:11-13

E ele designou alguns para apóstolos, outros para 
profetas, outros para evangelistas, e outros para 
pastores e mestres, com o fim de preparar os 
santos para a obra do ministério, para que o corpo 
de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos 
a unidade da fé e do conhecimento do Filho de 
Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a 
medida da plenitude de Cristo.
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Cinco Dons Ministeriais

1 Coríntios 12:28

Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente 
apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro 
lugar, mestres; depois os que realizam milagres, os 
que têm dom de curar, os que têm dom de prestar 
ajuda, os que têm dons de administração (governos 

– pastores) e os que falam diversas línguas.
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Cinco Dons Ministeriais

Romanos 12:4-8

Assim como cada um de nós tem um corpo com 
muitos membros e esses membros não exercem 
todos a mesma função, assim também em Cristo 
nós, que somos muitos, formamos um corpo, e 
cada membro está ligado a todos os outros.

Temos diferentes dons, de acordo com a graça que 
nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, 
use-o na proporção da sua fé.
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Cinco Dons Ministeriais

Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine;

se é dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, que 
contribua generosamente; se é exercer liderança, 
que a exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, 
que o faça com alegria.
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Dom de Mestre

Dom de Mestre:

• É a capacidade sobrenatural dada a homens e 
mulheres para o ensino da Palavra de Deus, 
gerando; entendimento, revelação e fé no 
coração dos santos.
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Dom de Mestre

O que não é o Dom de Mestre:

• Pessoas com capacitação secular, inclusive 
pedagógicas (professores, mestres ou doutores), 
com ou sem formação teológica.

• Ter habilidade natural ou inclinação natural ao 
ensino (Talento e gosto pelo ensino)podem 
facilitar, mas para ser mestre, depende de um 
revestimento divino dado pelo Espírito Santo 
para ensinar a Palavra de Deus.
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Dom de Mestre

Marcas e Características do Mestre:

• Pode ser desempenhado junto a outros 
ministérios Ex: At 13:1 – Profetas e mestres

• Pode ser um ministério local ou Itinerante

• Não se refere aos professores da EBD, a qual só 
passou a existir a partir do século XVIII

• Quanto mais experiências o mestre tiver, mais 
autoridade terá para ensinar determinado 
assunto. Ex. Batismo do Espírito Santo
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Dom de Mestre

• A diferença entre uma pessoa capacitada 
naturalmente é um ensino seco, técnico e 
teológico, já o mestre tem a unção do Espírito 
Santo que comunicará rios de água viva.

• Se o ensino não renova nossa mente, refrigera 
nossa alma e reaviva nossa esperança, então 
não é feito no poder do Espírito Santo.

• O mestre deve estar aberto e ser humilde para 
receber novas revelações da parte de Deus.
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Dom de Mestre

Nenhum dom sobrenatural firma o cristão na fé, 
mas sim, o ensino da Palavra de Deus que gera fé.

Romanos 10:17

Conseqüentemente, a fé vem por ouvir a 
mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a 
palavra de Cristo.
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Dom de Mestre

Nenhum dom sobrenatural

firma o cristão na fé, mas sim, o ENSINO da 

Palavra de Deus que gera fé.

Romanos 10:17

Conseqüentemente, a fé vem por ouvir a 
mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a 
palavra de Cristo.
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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

Resumo do Tema:
Manifestações Sobrenaturais 

do Espírito Santo
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Cinco Dons Ministeriais

19



LINKS sobre o Dom de Evangelista

Alguns links do Youtube a respeito do Dom de 
Evangelista com as manifestações dos dons de 
batismo do Espírito Santo e dons de curar, além 
obviamente da pregação do evangelho com 
salvação de milhões de almas.

https://youtu.be/CoFP3qxwtug

https://youtu.be/Qq5yXIXoo3o

https://youtu.be/4k-c8twc28U
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Classe - Cumprindo a Missão

Agradeço a presença de Todos

Na classe, Tenham férias abençoadas 
e cheias do Poder de Deus

Link das aulas

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

Pr. Victor Vignatti

victorvignatti@terra.com.br
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