


Didaquê 
Anésio Rodrigues 

Aula 61 -  Os dons de revelação     

Introdução 

1 Coríntios 12:7-11 (Nova Versão Internacional)  
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum.  
Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria;  
a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento;  
a outro, fé, pelo mesmo Espírito; a outro, dons de curar, pelo único Espírito;  
a outro, poder para operar milagres;  
a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos;  
a outro, variedade de línguas;  
e ainda a outro, interpretação de línguas.  
Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito,  
e ele as distribui individualmente, a cada um, como quer. 

Em 1 Coríntios 12:7-11 encontramos uma lista das manifestações (dons) do Espírito Santo. 
Para fins didáticos, a dividimos em três: 

Manifestações (dons) de Revelação 
• Palavra de conhecimento 
• Palavra de sabedoria 
• Discernimento de espíritos 

Manifestações (dons) de Poder 
• Fé 
• Operações de milagres 
• Dons de curar 

Manifestações (dons) de Conselho (vocais) 
• Profecia 
• Diversidade de línguas 
• Interpretação de línguas 

 

1. A Palavra de Conhecimento 

A. É a revelação sobrenatural de algum fato cujo conhecimento nos seria impossível sem a 
intervenção do Espírito Santo. 

a. Deus é onisciente, e nEle “todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento 
estão ocultos” (Colossenses 2:3) 

b. Através da manifestação da palavra de conhecimento, Deus nos revela alguns 
fragmentos desse conhecimento que Ele mesmo possui 

c. Essa revelação não acontece de forma aleatória, mas sempre com uma finalidade 
proveitosa e geralmente para ser usada em momentos específicos. 

B. Uma lista das ocorrências dessa manifestação nas Escrituras: 
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a. 2 Reis 6:8-12 - Eliseu tem revelação das estratégias de guerra do Rei da Síria 

b. 2 Reis 5:20-27 - Eliseu tem revelação do pecado de Geazi 

c. João 4:17-19 - Jesus tem revelação de que a mulher já teve cinco maridos e 
estava vivendo com alguém que não era marido dela. 

d. Em Atos 5:1-11 -  Pedro tem uma revelação de uma atitude errada que seria como 
um fermento de corrupção na igreja primitiva 

e. Em Atos 10:19,20  -  Através de uma revelação o Espírito Santo orientou Pedro a 
ir até Cornélio. 

f. A Palavra de Conhecimento pode vir através de uma visão, sonho, impressão no 
espírito, uma percepção, ou um entendimento súbito de algo. 

C. Trata-se de uma ferramenta muito útil quando estamos envolvidos no trabalho de 
aconselhamento. 

a. Muitas vezes, a pessoa sendo aconselhada não “abre” todos os fatos 
b. Pode acontecer de uma situação ser resolvida quando uma palavra de 

conhecimento comunica a causa de um problema, e muitas vezes a pessoa que 
estamos aconselhando não tem conhecimento dessa causa. 

2. A Palavra de Sabedoria 

A. Palavra de sabedoria é tanto a revelação de fatos ou propósitos que estão na mente de 
Deus, como a correta aplicação do conhecimento que recebemos de Deus. 

a. Efésios 3:1-7 Paulo tem uma Revelação dos propósitos do coração de Deus. 

b. Palavra de sabedoria para usar o conhecimento que foi recebido. 
a. Em Atos 10:1-48 Pedro recebe uma Palavra de Conhecimento sabendo 

que deveria ir até a casa de Cornélio. No final, ele tem uma Palavra de 
Sabedoria de que, a melhor ação no momento, seria batizar a todo esse 
povo (ainda que nenhuma pessoa não-judeu, ainda houvesse sido 
batizado). 

c. Operando junto com outros dons: Atos 21 – A Palavra de Conhecimento, profecia 
e Palavra de sabedoria –  

1. A revelação de Ágabo acerca de Paulo: ele seria preso 
2. A reação dos discípulos: não vá para Jerusalém 
3. A reação de Paulo: importa que eu seja preso, Deus está no controle. 

d. A palavra de sabedoria traz não apenas a revelação de um conteúdo mas também 
de um curso de ação que devemos tomar à partir dessa revelação! 

1. O caminho que que a Igreja deve tomar. 
2. Dom necessário para os líderes da igreja, para dar a direção a ser seguida. 
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3. Discernimento de espíritos 

A. Como um dom do Espírito Santo, o discernimento serve para nos ajudar a discernir algo 
espiritual por detrás de uma ação.  

B. Nos ajuda a discernir: 
a. Quando é uma ação do Espírito Santo, ainda que estranha. 

1. Em Atos 10 quando Pedro discerniu que aquelas línguas estranhas que 
aqueles homens e mulheres estavam falando, era uma ação do Espírito 
Santo. Pois os judeus achavam que quem não era judeu não poderia 
receber o Espírito Santo. 

b. Discernir a ação de espíritos malignos, mesmo quando esta não parece evidente. 
1. Em Atos 16:16-18 Paulo demora em reconhecer que se tratava de um 

espírito maligno, pois era impossível discerni-lo à partir da mensagem: o 
demônio estava falando a verdade à respeito de Paulo e Silas! 

c. Discernir uma segunda intenção maligna no coração humano. 
1. Em Mateus 9:4 e Mateus 22:18, Jesus discerniu a má intenção daqueles 

homens, percebendo o que se passava em seus corações. 
d. Discernir algo maligno por detrás de um ensino, ou atitude errada por parte de 

quem ensina. 

1. 2 Coríntios 11:3-5 (Tradução de Almeida Atualizada)  
Mas receio que, assim como a serpente  
enganou a Eva com a sua astúcia,  
assim também seja corrompida a vossa mente  
e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo.  
Se, na verdade, vindo alguém,  
prega outro Jesus que não temos pregado,  
ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido,  
ou evangelho diferente que não tendes abraçado,  
a esse, de boa mente, o tolerais.  
Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. 

2. Pneuma = espírito, sopro, inspiração, atitude, intenção. 
3. Em alguns ensinamentos, podemos receber um “espírito diferente” do 

“espírito de Jesus”. 

C. Discernimento também é quando o Espírito Santo nos dá um entendimento acerca de um 
assunto, uma revelação de um texto das escrituras (Efésios 3:3-4) 

D. Discernir é separar o precioso do vil 
a. Jeremias 15:19 (Tradução de Almeida Atualizada)  

Portanto, assim diz o SENHOR:  
Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim;  
se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. 

b. Como um animal de pata fendida, que separa a comida que vai comer. 
c. Como uma pessoa, que separa o feijão bom do ruim. 
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E. Provérbios 2:1-6 (Nova Versão Internacional)  
1 Meu filho, se você aceitar as minhas palavras 
e guardar no coração os meus mandamentos; 
2 se der ouvidos à sabedoria  
e inclinar o coração para o discernimento; 
3 se clamar por entendimento 
e por discernimento gritar bem alto; 
4 se procurar a sabedoria como se procura a prata 
e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, 
5 então você entenderá o que é temer o Senhor 
e achará o conhecimento de Deus. 
6 Pois o Senhor é quem dá sabedoria; 
de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. 

F. O discernimento também é um fruto da Sabedoria. Você busca a Sabedoria, e com ela 
vem o discernimento, ou o entendimento. 

a. Definição: Distinguir, diferenciar, perceber, entender, avaliar, identificar (algo) 
com conhecimento de causa. 

b. Etimologia: 
1. Latim Discerno:  separar, distinguir 
2. Grego Diacrisis:  separar, fazer distinção, aprender por meio da 

habilidade de ver diferenças 

c. Provérbios 2:10-11 (Nova Versão Internacional)  
Pois a sabedoria entrará em seu coração,  
e o conhecimento será agradável à sua alma. 
O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. 

1. O Discernimento é útil para te proteger e também para proteger a Igreja. 
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