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SÉRIE: “ESPÍRITO SANTO: O PODER DE DEUS EM NÓS!” 

  TEMA: Os dons do Espírito Santo 

 
BASE BÍBLICA: “Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero 

que vocês sejam ignorantes” (I Coríntios 12:1) 

 
OBJETIVO: Levar cada criança a conhecer os dons do Espírito Santo e 

seus propósitos. 

 
Introdução: Leia a base bíblica com as crianças, ressaltando o 

significado da palavra ignorante. Falta de conhecimento, desconhecer. 

 

Dinâmica: Dons do Espírito Santo. 

Vamos trabalhar nesta dinâmica a importância dos dons espirituais. 
 

Materiais: Ferramentas diversas (martelo, alicate, trena e etc.), 
imagens em papel A4 de objetos para execução da dinâmica e 
tesouras. 

 

Desenvolvimento: Começaremos falando sobre a importância das 
ferramentas no trabalho de alguns profissionais. Pegar cada  
ferramenta dizendo sua função ou perguntando as crianças como o 
profissional faria seu trabalho sem elas. Ele precisa estar bem  
equipado para realizar sua missão. Depois deste momento, dividir as 
crianças em dois grupos: um grupo com tesoura e outro sem tesoura, 
entregar a elas desenhos na folha de papel para serem devidamente 
cortados. Dê um tempo para que eles cortem os desenhos. Após este 
momento peça que comparem os desenhos recortados a mão com o 
que foi recortado com a tesoura. 



Conclusão: Explicar as crianças que assim como precisamos das 
ferramentas corretas para executar uma determinada atividade, assim 
são os dons espirituais, por isso há diferentes tipos de dons. Eles são 
como ferramentas, como equipamentos que Deus dá a igreja para que 
a igreja cumpra com eficiência a sua missão. Outra questão é que não 
basta apenas ter a ferramenta, é necessário saber usá-la, senão você 
provoca acidentes e desperdiça tempo. Assim como um profissional 
sem ferramentas é incompleto para fazer suas tarefas, uma igreja sem 
dons espirituais também é incompleta em sua missão. 

 
Os dons espirituais são dados por Deus, diferente de habilidades 

naturais as quais já nascemos com elas. Estaremos aprendendo nove 

dons que foram distribuídos por Deus para a igreja de Jesus. Líder, dê 

o seu exemplo falando o dom que recebeu de Deus para cumprir a sua 

missão. Eles são citados no livro de l Coríntios e eles são: 

 
1- PALAVRA DE SABEDORIA - I CORÍNTIOS 12.8a. “Pelo Espírito, a um é dada a 
palavra de sabedoria.” é quando Deus revela algo através do Espírito Santo, por 
exemplo: Se uma pessoa está magoada com um colega e a sabedoria se manifesta 
quando o Espírito Santo nos mostra como agir, por exemplo: aquela pessoa precisa 
perdoar o outro para poder ser feliz. 

 
2- PALAVRA DE CONHECIMENTO – I CORÍNTIOS 12.8b. ”Pelo mesmo Espírito,  a 

palavra de conhecimento.” Habilidade de saber fatos e compreender situações através 
de uma revelação direta pelo Espírito Santo. 

 

3- O DOM DA FÉ - I CORÍNTIOS 12.9a. “a outro, fé, pelo mesmo Espírito” (fé 

milagrosa) 
(At 3.1-9) Esta fé não é possuída por todos os crentes, mas soberanamente dada por 
Deus segundo o Seu querer. Não deve ser confundida com a fé salvadora, comum a todos 
os crentes. 

 

4- O DOM DE CURAR - I CORÍNTIOS 12.9b. “...a outro, dons de curar, pelo único 
Espírito.” Vocês lembram que Jesus quando andava pelas cidades Ele curava doentes? 
Então, depois que Ele foi para o céu , Ele enviou o Espírito Santo para que através de nós 
Deus possa curar os doentes. 

 
5-  OPERAÇÃO DE MILAGRES - I CORÍNTIOS 12.10a. “...a outro poder para operar 

milagres” 

Um dos dons do Espírito Santo é a realização de milagres. Milagre é aquilo que é 
impossível ao homem realizar sem o Espírito Santo. 

 
6- O DOM DE PROFECIA - I CORÍNTIOS 12. 10b. “...a outro, profecia” quando Deus 
quer falar com seus filhos, Ele usa pessoas específicas para transmitir a mensagem 
desejada e isto se chama profecia. 

 
7- DISCERNIMENTO DE ESPÍRITOS - I CORÍNTIOS 12.10c. “...a outros discernimento 
de espíritos. É o dom de saber quando uma pessoa está falando em nome de Deus 
mesmo, ou não. 



8-O DOM DE LÍNGUAS - I CORÍNTIOS 12.10d. “...a outro, variedade de línguas”. 
Quando nós oramos em línguas é como se a nossa alma tivesse tendo uma conversa 
muito íntima com Deus através do Espírito Santo, nós não entendemos, só Deus sabe o 
que estamos falando. 

 
 
 

9-INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUAS - I CORÍNTIOS 12.10e. “...e ainda outro, 

interpretação de línguas”. Em alguns momentos o Espírito Santo dá a algumas pessoas o 
dom de entender o que nós estamos orando em línguas. 

 

Hora da História: Parábola dos Talentos (Mt.25:14- 30) 

 

Certa vez um homem rico teve de fazer uma viagem. Chamou seus 
empregados de confiança e entregou-lhes seus bens, para que eles os 
multiplicassem. Ao primeiro empregado deu cinco talentos ( moeda 
daquela época). Ao segundo entregou dois talentos e ao terceiro um 
talento. O que recebeu cinco talentos trabalhou com eles e lucrou mais 
cinco. O segundo, que recebeu dois talentos, fez o mesmo e lucrou 
também mais dois. Mas aquele que havia recebido apenas um talento, 
cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de 
algum tempo o patrão voltou de viagem. Chegando à casa, chamou os 
empregados para ajustar contas com eles. O empregado que havia 
recebido cinco talentos, entregou-lhes mais cinco, dizendo: -Senhor, 
entregaste-me cinco talentos. Negociei com eles e consegui multiplicá- 
los com meu trabalho. Aqui estão os dez talentos que te pertencem. - 
Muito bem, empregado bom e fiel! Como você foi fiel no pouco, eu lhe 
confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. O que havia 
recebido dois talentos também veio e disse: - Senhor, entregaste-me 
dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. O patrão ficou feliz e 
disse: -Muito bem, empregado bom e fiel! Você foi fiel na administração 
do pouco que lhe entreguei. Então lhe confiarei muito mais. Chegou 
então aquele que havia recebido um talento, e disse: - Senhor, eu sei 
que és um homem severo. Que colhes onde não plantaste. Por isso, 
fiquei com medo e escondi teu talento no chão. Aqui tens o que te 
pertence. O patrão lhe respondeu: -Empregado mau e preguiçoso! 
Você sabia que eu colho onde não plantei e que recolho onde não 
semeei. Então você deveria ter depositado meu dinheiro no banco, para 
que na volta eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o 
patrão ordenou: - Tirem dele o talento, e dêem ao que tem dez. Porque 
a todo aquele que tem, será dado mais e terá em abundância. Mas 
daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. 



Conclusão: Deus representa o patrão e nós os seus servos. Nessa 
história contada por Jesus fica claro que todos nós temos um dom. Uns 
tem mais, outros menos, mas Deus presenteia a todos. O importante 
não é a quantidade de dom que você tem, o importante é você usá-los 
para abençoar as pessoas, alegrando assim o coração de Deus. Não 
tenha vergonha! O que o Senhor te deu é para ser usado. Um dia 
prestaremos conta do dom que Deus nos deu. 

 
 

 

Compartihamento: 

 
1- Explique a diferença de dons espirituais e habilidades 
naturais. 
Dons são dados por Deus quando passamos a caminhar com Jesus. Habilidades 

já nascemos com elas. Por exemplo: jogar bola, cantar etc.. 
 

2- Por que Deus deu dons espirituais a nós, sua igreja? 
Para que o nome do Senhor seja glorificado, para servir as pessoas e para serem 
praticados na igreja. 

 

3- O que pode te impedir de usar os dons que Deus te 
deu? 
Preguiça, timidez, não priorizar o seu tempo, etc... 

 

4- Aprendemos que todos nós temos pelo menos um dom. 
Você já descobriu o seu? Compartilhe. 

 

Conclusão: Hoje aprendemos sobre os dons espirituais e o quanto eles 
são importantes para nos ajudar na missão. Todos os dons são 
importantes e por isso o Espírito Santo deseja que coloquemos em 
prática. Dons são ferramentas dadas por Deus, e por isso, não 
podemos escondê-los ou ignorá-los, pois um dia prestaremos conta a 
Deus a forma que utilizamos, ou mesmo se não utilizamos, sejam eles 
os motivos. Que busquemos ajuda ao nosso amigo Espírito Santo para 
usá-los com zelo e dedicação honrando a Deus e deixando claro que a 
Glória sempre será do Senhor. 


