
LIÇÃO 13 - OS DONS MILAGROSOS DO ESPIRITO SANTO 

                           A Terceira Medida do Espirito Santo 

 

I. QUAIS ERAM OS DONS MILAGROSOS DO ESPIRITO SANTO? 

 

I Coríntios 12:7-10; (I Coríntios 12:26-30; Romanos 12:6-8; Efésios 4:11 ) Alguns destes dons são 

milagrosos e outros possivelmente não. 

 

II.  COMO OS DONS MILAGROSOS DO ESPIRITO SANTO FORAM TRANSMITIDOS? 

 

A. Atos 2:43; 5:12 - No inicio, somente os apóstolos fizeram milagres, (Atos 2-6). 

 

B. Atos 6:1-8 - Estêvão, um dos sete homens cheios do Espirito Santo, tornou-se o primeiro 

cristão, não-apóstolo a fazer milagres. Os apóstolos impuseram suas mãos sobre os sete, 6:6. 

Por que Estêvão podia fazer milagres? 

 

C. Atos 8:1-19 - Filipe tornou-se o segundo cristão, não apóstolo, a fazer milagres. 

1. Filipe operava sinais em Samaria, Atos 8:6. Ele também era um dos sete que receberam a 

imposição das ações dos apóstolos (Atos 6:6). 

2. “iam sendo batizados" (8:12-13) - Muitos creram e foram batizados, inclusive Simão, o 

     mágico. No batismo nas águas, todos receberam a presença interior do Espirito Santo. (Atos  

     2:38; 5:32). 

3. "enviaram-lhe Pedro e João . . . para que recebessem o Espirito Santo" (8:14,15) - mesmo 

sendo um homem cheio do Espirito e com o poder de fazer milagres, Filipe não podia 

transmitir estes dons milagrosos aos outros. Eles tiveram que enviar dois apóstolos para 

Samaria. 

4. "Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o 

Espirito Santo ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, 

para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espirito Santo”, (8:18,19). 

 

D. Conclusão: Somente os apóstolos e as pessoas que receberam a imposição das mãos dos 

apóstolos podiam fazer estes sinais. 

 

Observação: Paulo também tinha este poder de transmitir os dons milagrosos (Atos 19:6; Romanos 1:11, 

II Timóteo 1:ó), sendo que ele foi escolhido especialmente por Jesus para o ministério apostólico (Gálatas 

1:1, II Coríntios 12:11,12). 

 

III. ESTES DONS MILAGROSOS DO ESPÍRITO SANTO EXISTEM HOJE EM DIA?  
       I Coríntios 13:8-13, Marcos 16:17,18. 

 

A. I Coríntios 13:8-13 - A cessação dos dons milagrosos foi planejada. 

1. Paulo disse que os dons milagrosos cessarão, 13:8. 

2. Quando os dons cessarão, 13:10? Quando vier o que é perfeito. 

3. Temos que identificar o que é "o perfeito". 

a. O que está em contraste com "o perfeito", 13:10? "O perfeito" está em contraste com o 

que está "em parte". 

b. O que foi "em parte" no primeiro século, 13:9? O conhecimento e as profecias da Palavra 

de Deus. Por quê? Porque antes de existir o Novo Testamento escrito, a revelação de 

Deus foi somente em parte. Depois, porém, quando o Cânon do Novo Testamento foi 

completado, a revelação de Deus foi completa e perfeita. (Efésios 4:11-14) 

c. Então, "o perfeito" provavelmente significa o Novo Testamento escrito e depois 

completado, os dons milagrosos cessaram por terem cumprido seu propósito. 

 



4. Verifique com a ilustração de Paulo, 13:11. "Quando era menino . . . quando eu cheguei a ser 

homem . . .".  

a Os dons milagrosos foram dados à igreja na infância dela para revelar oralmente a 

vontade de Deus e para inspirar os escritores do Novo Testamento. 

b. A igreja adulta, porém, depois de receber a Palavra escrita, não precisava mais dos dons 

milagrosos. (Efésios 4:11-14) 

 

B. Marcos 16:17-20 - Jesus não prometeu os dons milagrosos para todas as pessoas que crêem. 

1. Vs. 17 - Note bem, esta passagem não diz que, "estes sinais serão feitos pelos que crêem, 

mas a promessa é, estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem”. 

2. Vs. 20 - Os sinais foram feitos e acompanharam a pregação dos apóstolos no começo e mais 

tarde pelas pessoas que receberam a imposição das mãos dos apóstolos. 

 

           C.  Conclusão: 

1. Paulo disse, os dons milagrosos cessariam quando chegasse "o perfeito", O Novo               

     Testamento escrito. 

 

2. Quando todos os apóstolos e as pessoas que deles receberam a imposição das mãos  

      morreram os dons milagrosos do Espírito Santo cessaram. 

 

IV. QUAL FOI O PROPÓSITO DOS DONS MILAGROSOS DO ESPIRITO SANTO? 

A. Marcos 16:20 - Para confirmar a Palavra - (Atos 14:3; Hebreus 2:3-4). 

 

B. João 20:28-31 - Hoje em dia a Palavra escrita é suficiente e não precisamos mais dos sinais. O 

propósito dos dons foi cumprido no primeiro século. 

 

V. DEUS AINDA FAZ MILAGRES HOJE EM DIA? 

Claro que sim! (Tiago 5:15-16) Um exemplo deste fato é que Deus responde às orações dos fiéis 

e cura os doentes. Os dons milagrosos do Espirito Santo, porém, cessaram no primeiro século. 

 

VI. CONCLUSÃO E DESAFIO 

 

A. Somente os apóstolos tinham o poder de transmitir dons milagrosos. 

 

B. Os dons milagrosos cessaram quando os apóstolos e as pessoas que receberam a imposição das 

mãos dos apóstolos morreram. 

 

C. Os dons milagrosos do Espirito Santo no Novo Testamento eram provisórios para revelar, 

registrar e confirmar a Palavra e não mais existem hoje em dia. Então, não devemos buscar sinais 

milagrosos, mas devemos procurar a vontade de Deus para conosco na Palavra Dele. 

 

D. Pesquise mais sobre este assunto no livro O Espirito Santo de Deus no Eterno Propósito;  por   

     Garner Allen Dutton.  


