
Dons para homens, 

dons para mulheres



Em direção a uma teologia dos dons

Introdução 



Introdução

• Ter uma teoria dos dons é fundamental para 

entender uma série de temas eclesiásticos

• Um dos grandes problemas que enfrenta a 

eclesiologia contemporânea é a 

contaminação da teologia dos dons com 

outros conceitos posteriores

• Muitos dos que chamam dons são 

simplesmente ofícios/operações ou outras 

caraterísticas que nada tem a ver com dons



Introdução

• O problema de confundir dons com 

talentos, dois conceitos diferentes

• Muitos falam de dons de uma maneira 

imprópria, como se fossem “ofícios” ou 

“talentos naturais”

• Se chama incorretamente dom a : 
- Capacidades naturais (cantar, habilidades 

específicas, etc.)

- Inclusive pode-se cometer o erro de dizer que 

pode-se “adquirir” um dom



Introdução

Outros cometem o erro de “qualificar” dons, 

como se tivessem a habilidade de determinar 

quem tem e quem não tem um dom.

Inclusive algumas denominações ou pessoas 

cometem o erro de supor que “a igreja” 

concede um dom, o que é um erro bíblico 

garrafal.

Finalmente, por omissão, silencio ou 

arbitrariedade, se supõe que existem “dons 

para homens” e “dons para mulheres”. 



Paulo e os dons

O Sistematizador dos conceitos



Paulo e os dons

• O primeiro que chama a atenção 

nas três listas de dons que 

apresenta Paulo, é que os dons , 

NÃO SÃO HIERÁRQUICOS.

• Não existem dons principais e 

secundários.

• Todos os dons são dados a 

igreja sem hierarquia. 



Paulo e os dons

• Em segundo lugar é que os dons 

são dados por Deus de maneira 

sobrenatural.

• Não são produto da invenção nem 

vontade humana.

• Não se podem fazer “cursos” para 

obter dons.



Paulo e os dons

• Temos três expressões que Paulo 

utiliza para falar dos dons:
Carismata: Quer dizer, graça. Não são 

produto humano.

Diakonai: Dons para o serviço

Energemata: O poder de Deus obrando 

para conceder os dons.



Paulo e os dons

Dessas três expressões deduzimos:
• Não existe um dom principal, todos são 

dons variados para a igreja e dados por 

graça.

• A finalidade principal dos dons são para 

o serviço do corpo.

• Os dons são concedidos exclusivamente 

pelo poder de Deus.



Paulo e os dons

“4Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o 

mesmo. 5E também há diversidade nos serviços, 

mas o Senhor é o mesmo. 6E há diversidade nas 

realizações, mas o mesmo Deus é quem opera 

tudo em todos. 7A manifestação do Espírito é 

concedida a cada um, visando a um fim 

proveitoso.” 1 Coríntios 12: 4-7



Paulo e os dons

• Três vezes seguidas o apóstolo 

usa a palavra “diversidade”.

• O ênfase é eliminar a ideia de 

“unicidade” ou “dons principais”.

• Todos os dons conclui, são pelo 

poder de Deus, não da igreja.



Dons para o 

desenvolvimento da 

igreja

O que diz a bíblia



“7A manifestação do Espírito é concedida a cada um, 

visando a um fim proveitoso. 8Porque a um é dada, 

mediante o Espírito, a palavra da sabedoria; e a 

outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do 

conhecimento; 9a outro, no mesmo Espírito, fé; e a 

outro, no mesmo Espírito, dons de curar; 10a outro, 

operações de milagres; a outro, profecia; a outro, 

discernimento de espíritos; a um variedade de 

línguas; e a outro, capacidade para interpretá-las. 
11Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas 

cousas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, 

individualmente.” 1 Coríntios 12: 7-11



Dons para o desenvolvimento da 
igreja

Ciência

Conhecimento

Sabedoria

Poder

Sanidade

Fe

Milagres

Inspiração

Profecia

Línguas

Interpretação 
de línguas

1 Coríntios 12: 8-10



Deduções de 1 Coríntios 12

• Não existem dons principais

• Não existem hierarquia de dons

• Temos diversidade de dons.

• Todos os dons são para o 

crescimento da igreja.

• Todos os dons são para serviço 

da igreja.



Deduções de 1 Coríntios 12

• NÃO EXISTEM DONS 

PARA HOMENS E DONS 

PARA MULHERES.

• Todos os dons são 

concedidos a igreja.

• A igreja é composta de 

homens e mulheres.



Deduções de 1 Coríntios 12

• NENHUM DOM É DADO 

PELA IGREJA, SENÃO 

QUE É DE DEUS.

• A imposição de mãos não é 

para alguns dons como 

alguns supõem.

• Não existe evidencia para 

esse conceito.



Todos os dons para 

o serviço do corpo

O que diz a bíblia



“27Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, 

membros desse corpo. 28A uns estabeleceu Deus na 

igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar 

profetas, em terceiro lugar Mestres, depois 

operadores de milagres, depois dons de curar, 

socorros, governos, variedades de línguas. 
29Porventura são todos apóstolos? Ou todos 

profetas? São todos Mestres? Ou operadores de 

milagres? 30Tem todos dons de curar? Falam todos 

em outras línguas? Interpretam-nas todos? 
31Entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons.” 

1 Coríntios 12: 27-31



Apóstolos

Profetas

Mestres

Sanidade 
/curar

Milagres

Ajuda

Ministrar

Dons de 
línguas

Dons para o 

corpo de Cristo



Deduções de 1 Coríntios 12

• Alguns querem ver hierarquia 

onde não existe.

• Paulo simplesmente estabelece 

DIVERSIDADE de dons.

• Ninguém pode ter todos os 

dons.



Deduções de 1 Coríntios 12

• Paulo não está numerando.

• Paulo está nomeando alguns 

dons.

• Se estabelecesse hierarquia como 

alguns dizem, por que outros dons 

aparecem em um lugar diferente 

em outras listas de dons?



Deduções de 1 Coríntios 12

• NÃO EXISTEM DONS PARA 

HOMENS E DONS PARA 

MULHERES.

• Todos os dons são concedidos 

para a igreja.

• A igreja está composta por 

homens e mulheres.



Um só dom superior

O que diz a bíblia



“31Entretanto, procurai, com zelo, os melhores dons. 
1E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho 

sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas 

dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei 

como o bronze que soa, ou como o címbalo que 

retine. 2Ainda que eu tenha o dom de profetizar e 

conheça todos os mistérios e toda a ciência; ainda 

que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar 

montes, se não tiver amor, nada serei. 3 E ainda que 

eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e 

ainda que entregue o meu próprio corpo para ser 

queimado, se não tiver amor, nada disso me 

aproveitará.” 1 Coríntios 12: 31. 13: 1-3



Deduções de 1 Coríntios 12 e 13

• Paulo menciona diversos dons.

• Línguas

• Profecia.

• Conhecimento.

• Fé

• Dador.

• Martírio

• Só um dom é superior a todos: O AMOR

• Sem amor, nenhum dom serve



Deduções de 1 Coríntios 12 e 13

• O amor é fruto do Espírito 

Santo (Gálatas 5:22)

• Sem amor, os dons carecem de 

sentido.

• Se existe amor não existe 

hierarquia.



Deduções de 1 Coríntios 12 – 13

• A mesma constante NÃO SE 

MENCIONAM DONS PARA 

HOMENS E DONS PARA 

MULHERES.

• Os dons são para a igreja, 

composta por homens e mulheres.

• O dom do amor, superior, é dado a 

toda a igreja.



Dons ministeriais

O que diz a bíblia



“11E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros 

para profetas, outros para evangelistas, e outros para 

pastores e Mestres, 12com vistas ao aperfeiçoamento 

dos santos para o desempenho do seu serviço, para 

edificação do corpo de Cristo,” Efésios 4: 11 -12.



Dons 
Ministeriais

Apóstolos Profetas
Pastores-
Mestres

Efésios 4: 11



Deduções de Efésios 4: 11-12

• Não se estabelece 

HIERARQUIA DE DONS.

• Todos os dons são dados 

para a igreja.

• Não existe um dom principal.



Deduções de Efésios 4: 11-12

• A estranha teologia de supor 

que o pastor-mestre está sobre 

outros dons, não se sustenta 

biblicamente.

• É a única vez que é 

mencionado este dom.

• Sinal de que Paulo não lhe da 

importância hierárquica.



Deduções de Efésios 4. 11-12

• Não existe evidencia bíblica 

de que estes dons sejam 

dados por imposição de mãos.

• A igreja NÃO ENTREGA OS 

DONS.

• Os dons são dados por Deus.



Deduções de Efésios 4: 11-12

• O evidente NÃO EXISTE DONS 

PARA HOMENS NEM DONS PARA 

MULHERES.

• Os dons ministeriais, são dados a 

igreja.

• A igreja está composta por homens 

e mulheres.



Deduções de Efésios 4: 11-12

• Os dons são entregados por Deus para 

APERFEIÇOAR AOS SANTOS.

• Os santos dos que fala Paulo são os 

homens e as mulheres da igreja.

• São aperfeiçoados para a obra do 

ministério, todos, homens e mulheres. 

Não existe divisão nem separação. 



Dons de serviço 

O que diz a bíblia



“4Porque, assim como num só corpo temos muitos 

membros, mas nem todos os membros tem a mesma 

função; 5assim também nós conquanto muitos, 

somos um só corpo em Cristo e membros uns dos 

outros, 6tendo, porém, diferentes dons segundo a 

graça que nos foi dada: se profecia, seja segundo a 

proporção da fé; 7se ministério, dediquemo-nos ao 

ministério; ou o que ensina, esmere-se no faze-lo; 
8ou o que exorta, faça-o com dedicação; o que 

contribui, com liberalidade; o que preside, com 

diligência; quem exerce misericórdia com alegria.” 

Romanos 12: 4 - 8.



Dons de 
Serviço

Profecia

Serviço

Ensinar

Exortação

Repartir

Presidir

Misericórdia

Romanos 12: 6 - 8



Deduções de Romanos 14: 6-8

• É evidente que não se 

estabelece HIERARQUIA DE 

DONS.

• Volta a repetir alguns dons dados 

em outras listas.

• Da em outro ordem, por tanto 

não são hierárquicos.



Deduções de Romanos 14: 6-8

• Novamente, nada no texto indica 

que existem dons para homens e 

dons para mulheres.

• Todos os dons são dados ao 

corpo de Cristo composto por 

homens e mulheres.



Deduções de Romanos 14: 6-8

• Não se menciona o pastorado.

• Não se pode deduzir que o 

texto fala de dons para homens 

e dons para mulheres.

• Utilizar o texto para fazer uma 

diferença, é incorreto.



Deduções de romanos 14: 6-8

• O ênfase, como em outras 

listas de dons, é a 

DIVERSIDADE.

• Os diversos dons os recebe a 

igreja.

• Deus não faz diferencia de 

dons entre homens e mulheres.



Características

O que se deduz da bíblia



Os dons não são habilidades 

naturais

• Isto quer dizer que não se 

adquirem por herança.

• Não são adquiridos por educação.

• Não se podem “desenvolver”.

• SÃO CAPACIDADES 

SOBRENATURAIS DADAS POR 

DEUS.



Os dons não são ofícios/operações

• Quando se confunde dom e oficio, 

se faz dizer a bíblia o que não diz.

• Bispo e diácono, são ofícios, não 

dons.

• Os que tem ofícios recebem dons. 

Não é dado uma relação  inversa, 

necessariamente.



Não estão focalizados em uma ação

• Alguns dizem “tenho o dom de 

trabalhar com os jovens”, isso não 

documenta a bíblia.

• Os dons são dados aos membros 

do corpo para TODO o corpo.

• Por tanto, focalizar em uma só 

parte do corpo, é não entender o 

exercício do dom.



Os dons não requerem técnica

• Alguns dizem: “Tenho o dom de cantar”.

• Isso é incorreto, o canto é uma técnica 

associada ao desenvolvimento e 

aprendizado.

• O dom é sobrenatural e não se vincula 

ao talento natural.

• Porém, pode ser que alguém que canta 

tenha o dom de ensinar ou qualquer 

outro dom.



Os dons não são talentos

• Os talentos estão vinculados 

com a herança.

• O dom é sobrenatural, você 

pode recebê-lo, sem 

herança.

• Os talentos se desenvolvem, 

os dons se recebem.



Os dons são concedidos a todos

• Todos os que são parte do 

corpo de Cristo recebem algum 

dom.

• Não existem dons para alguns 

e não para outros.

• Por isso que hierarquizar dons 

é anti-bíblico.



Os dons são entregados pelo Espirito 

Santo

• A bíblia diz “Como Ele quer”.

• Isso significa que Deus decide a quem 

entrega o dom, a homens ou mulheres.

• Essa é uma decisão exclusiva de 

DEUS.

• A igreja NÃO CONCEDE dons, 

somente os reconhece ou os adverte. 



Conclusões

O que se deduz da bíblia



Conclusões

• Deus concede os dons a 

igreja.

• Não temos que confundir 

dons com ofícios.

• Os dons não são entregados 

por sexo, mas pela vontade 

divina.



Conclusões

• Quando alguém diz que existem dons 

para homens e dons para mulheres, 

DISTORCIONA AS ESCRITURAS.

• Os dons são dados para o 

crescimento de todo o corpo de 

Cristo.

• NÃO EXISTE HIERARQUIA DE 

DONS.



Conclusões

• O único dom superior é o 

amor.

• Nisto Paulo é congruente 

com a mensagem de Jesus.

• Sem amor, nenhum dom tem 

sentido.



Conclusões

• O pastor-mestre não é o dom 

principal.

• Ser pastor-mestre não da 

hierarquia.

• Ser pastor-mestre não é um 

dom dado com exclusividade 

aos homens, a bíblia não ensina 

isso.



Dons para homens, 

dons para mulheres
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