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Apresentação 
 

É com imensa alegria e satisfação que 

temos o prazer de trazer ao Corpo de Cristo 

este ensinamento de grande valia, pois 

temos visto muitas pessoas perdidas ou 

deslocadas dentro da Igreja, vidas com um 

tremendo potencial mas que não tem 

produzido devido a não estar no lugar certo 

dentro do Corpo! 

 

Paulo nos alerta quanto ao esforço humano  

a cerca de “procurar apresentar-se à Deus 

como obreiro aprovado que não tem de que 

se envergonhar, mas que maneja bem a 

Palavra da Verdade”, o esforço é humano, 

mas a capacidade é divina. 

 

Dons Motivacionais, é uma necessidade 

urgente da Igreja hoje, o Reino de Deus 

precisa de vidas que aparentemente no 

anonimato venham motivar os que estão 

desmotivados, fortalecer os que estão 

fracos e levantar os que estão caídos. 

 

Dons Motivacionais é função de todo 

aquele que atende ao Chamado do Mestre, 

antes de exercer qualquer cargo, fluir na 

função, trabalhando, sabendo que 

Ministério é Serviço, e serviço é trabalho, e 

trabalho duro! 
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Deus nos chamou para uma grande obra, à 

qual Ele  não deixa sem recompensa, vale a 

pena ser fiel ao Senhor, vale a pena “pagar 

o preço” para cumprir o chamado, pois tudo 

o que Ele requer de nós é que venhamos ser 

fiéis naquilo em que Ele nos chamou para 

fazer! 

 

Que Deus vos abençoe tremendamente, e 

minha oração é que esta matéria venha te 

despertar, te desafiar para o que Deus tem 

pra você! 

 

Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça 

resplandecer o Seu rosto sobre Ti, tenha 

misericórdia de Ti e te dê paz! 

 

Ap. Claayton Nantes 
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Dons Motivacionais 
INTRODUÇÃO: 

 
Ensino dos dons:  
 
DONS – presente, dádiva. Temos diversos tipos de dons, 
onde podemos qualificar Dons do Espírito Santo, Dons 
Motivacionais e Dons Ministeriais;  
 
Dons espirituais – 9 (I Co. 12:7-10); Dons do Espírito 
Santo. Dividido em três categorias; três grupos de três. 
 
Dons motivacionais – 7 (Rm. 12:4-8); São os dons do 
Pai. 
 
Dons ministeriais – 5 – (Ef. 4:11 DAMA o dom que dá de 
si.) São os dons do Filho. I Co. 12:4–8. 
 
O conhecimento dos dons motivacionais é necessário 
para que conheçamos nosso lugar no corpo de Cristo.   
 

O Ministério Definido 
 

1) Mt. 23:11-12  
a) Todos os que ministram coisas santas tem 

ministério.  
b) É uma Prestação de Serviços. 
c) Ministrar (Aurélio – dar, fornecer, ou prestar 

serviço, servir).Todos tem um ministério.  
Ministério é uma prestação de serviços no 
Corpo de Cristo e deve fazê-lo na Casa do 
Senhor com humildade, e não para se 
exaltar ou aparecer. 
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d) Atuar como ministro:  

 
Algo que precisamos resgatar na Igreja é o trabalho 
voluntário; Ministério é uma prestação de serviços. Tudo 
o que eu fizer na Casa do Senhor requer muita humildade.  

 
2) Mt. 20:25-28 SERVO (Doulos) 

a) Um escravo voluntário: Faz esta decisão 
para o Senhor. 

b) Preso ou ligado a alguém. Jesus veio para 
servir. Veio resgatar a muitos. A melhor 
escravidão que existe é ser escravo do 
Senhor. Tg. 1:14;  

c) Ex. 21:5-6 - A Carta de Alforria para o 
Escravo! Fala de alguém que tem direito a 
liberdade, mas que não quer ficar livre; ama 
ao seu Senhor que opta continuar servindo 
a ele; Ez. 9:4; Ap. 9:4; 14:1 (marca na testa). 
Temos que entender que não somos donos 
do nosso ministério. Esse ministério 
pertence a Jesus Cristo.  

Kyrios – Senhor – é como ditador, realmente Senhor! 
Fl. 2:5-11.  
 

3) Ministério é serviço para o Corpo de Cristo. 
a) Gl. 5:13 – é uma doação mútua servi uns 

aos outros em amor, mas não usem desta 
liberdade para dar vazão à carne. Hb. 13:20; 
Sl. 95:7. 

b) I Co. 3:5 – O que você faz a Deus tem que 
fazê-lo da melhor maneira possível. 

c) I Pe. 4:10-11 (ministrar=servir) Se alguém 
fala, fale segundo os oráculos (palavra) de 
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Deus. Ministrar é o mesmo que servir. 
(segundo a força que Deus dá). 

 

DONS DO MINISTÉRIO 
Ministério – é um termo coletivo que aponta para vários 
ofícios e autoridades religiosas e civis no contexto bíblico. 
É a palavra usada para traduzir certo número de 
vocábulos hebraicos e gregos, que também podem 
denotar ofícios específicos. 
Hebraico – MESHARETH – alguém que assessorava 
pessoas de alta categoria, auxiliares de sacerdotes e 
levitas. Essa palavra é traduzida na septuaginta pela 
palavra grega LEITOUGOS – uso freqüente que diz 
respeito ao “serviço prestado no templo”. Josué era 
ministro de Moisés (Ex. 24:13; Js. 1:1). 
 

1) Todo Crente tem um Ministério. 
a) Reconciliação – II Co. 5:17-21. Assumindo a 

posição de servo então Deus vai nos confiar 
um ministério – a todos.  

b) Reconciliar = Fazer voltar à antiga amizade. 
Por de acordo coisas que parecem 
contrárias. Reconciliação (KAPALAGE) 
significa uma transformação completa; fazer 
voltar a amizade antiga.  

c) Somos “embaixadores por Cristo”. (v.20) 
Embaixador (PRESBEUOMA-gr.) significa ir 
como representante. Nós representamos o 
Reino de Deus. Somos representantes de Deus 
aqui na Terra. Por esse motivo, temos que 
funcionar muito bem no corpo de Cristo.  
 

2) O chamado para o Ministério 
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a) Todos nós temos uma vocação. II Tm. 1:9 
você é vocacionado, Ele te chamou com 
uma vocação; Ef. 4:1,4. II Pe 1:10; I Ts. 2:12; 
Hb. 3:1; Rm. 1:6-7; Ef. 1:8; II Ts. 2:14; I Co. 
1:26-29. Ef. 1:16-18. Rm. 11:29 Aquilo que 
Deus te deu é teu, ninguém toma.  
 

3) Entendendo os Dons (I Co. 12:4-6) Achando o 
seu lugar no corpo de Cristo (Rm. 12:1-8; I Co. 
12:12-27; Ef. 4:16). 

a) I Co. 12:4 – Diversidade de Dons – Espírito 
Variedade de funções I Co. 12:7-10 – 
Manifestações do Espírito. 
 

b) I Co. 12:5 – Diversidade de ministérios – 
Senhor Jesus 
Ministério = Ofício – I Co. 12:28a, Ef. 4:11 

  Apóstolo, Profeta, Evangelista, Pastor, 
Mestre. 
 

c) I Co. 12:6 – Diversidade de Operações – 
Deus (Pai) 

1) Rm. 12:4-8 – Operação, Função = Fazer um 
ato repetidamente ou habitualmente.  
 

2) Rm. 12:1-8 – Dons diversos (Dom no grego 
é CHARISMA – I Co. 12:4) O depósito de 
Deus no crente pela operação do Espírito 
Santo; Deus depositou em você o dom, 
Deus deu, pela charis a charisma; Deus deu 
pela graça o dom, o Senhor deu o dom e te 
dá o carisma para funcionar no qual Ele te 
dá o dom. (Graça no grego é charis – Ef. 2:8; 
4-7). A raiz da Palavra Charis e Charisma é 
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Cairo; significa: cheio de gozo, calma, 
alegria, bem estar, felicidade e regozijo.  
Jo. 3:34 – Jesus operou plenamente em 
todos os sete dons. 
I Pe. 4:10-11. – Quando você recebeu 
Jesus, você recebeu um destes dons 
motivacionais. Rm. 12:4. 
Ef 4:12,16 – Estes dons são para 
ministrarmos e edificarmos todo Corpo de 
Cristo.  

 

OS DONS MOTIVACIONAIS DE ROMANOS 12 
Motivacional = “Ato de motivar” 

Dar razão. 
Ser a causa de 

 
1) Há uma grande diferença entre talento e dons. 
Talentos X Dons – Talento é um dom natural que 
todas as pessoas têm desde o seu nascimento. Ele 
pode ou não ser desenvolvido. O Dom motivacional é 
inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode 
usar o talento natural e motivá-lo tornando-o espiritual. 
A pessoa pode ter o talento de ensinar e, após a sua 
conversão receber o CHARISMA para expor os 
ensinos com clareza e unção. Existem pessoas que só 
descobrem o Dom após a conversão. Antes não 
tinham oportunidade de manifestá-lo.  

a) Mt. 25:14-30 – A parábola dos TALENTOS. 
1 – Deus dá talentos naturais (habilidades) 
no nosso nascimento natural. 
2 – Alguns têm mais talentos do que outros. 

 
b) Lc. 19:11-27 – Parábola das dez minas. 
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1 – Todos receberam a mesma medida; nós 
todos recebemos um dom.  
2 – Rm. 12:3 – Todos recebemos a mesma 
medida de fé.  
3 – O Dom motivacional que nos foi dado no 
novo nascimento, muitas vezes complementará 
os talentos naturais. 
 

2) Definição dos Dons Motivacionais. Rm. 12:4-8; 
I Pd. 4:8-15. 

Dons = CHARISMATA = A mesma palavra usada para 
dons em I Co. 12:4. 
Motivacional = ato de motivar (dar razão; ser causa 
de). 
 

A) Profecia. 
1) PROFETEIA = falar coisas espirituais sob 

inspiração do Espírito Santo. 
Ocasionalmente predizer acontecimentos 
futuros. Função = exortar, edificar e 
confortar. Encorajar os cristãos através da 
unção do Espírito. 

No grego PROFETÉIA. É a mesma palavra de I Co. 12:10 
(manifestações do Espírito Santo).  
Neste dom a pessoa vai estar na função de edificar, 
exortar e consolar. 
Edificar – significa: estabelecer, fortalecer os crentes. 
Exortar – significa: reavivar, confrontar e desafiar os 
crentes. 
Consolar – significa: falar palavras de conforto (consolo) e 
encorajamento.  
Ainda nos diz que seja na medida segundo a fé, ou seja 
na proporção da fé; Que é a palavra ANALOGY, que é 
diferente de Metron, analogy é a palavra usada para 
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definir limites, não pode ir além e nem aquém; é o que o 
Espírito Santo der; esta palavra está neste verso, a do 
verso 3 – é metron. 
Não ir além do que Deus falou, e nem reter ou dar menos 
que a verdade total que Deus lhe mostrar.  
 
Ensinamento bíblico sobre o Dom de Profecia: 
 

1- é para falar sobrenaturalmente 
aos homens – I Co. 14:3  

2- Não requer interpretação. 
 

3- A profecia convence os 
indoutos – I Co. 14:24-25. 

4- Funciona para que o crente 
possa aprender – I Co. 14:31 

5- A pessoa que estiver usando o 
Dom é responsável pelo seu 
uso ou abuso. I Co. 14:32.  

6- As profecias devem ser 
julgadas por causa do 
elemento humano ser falível. 

Quem tem o dom motivacional de profecia não é profeta – 
ter o dom motivacional não significa que tem o ofício do 
profeta. 
 

B) Ministério – grego: DIAKONEO 
Rm.12. 

HO DIAKONON – é o garçom que 
serve à mesa. 
É a mesma palavra usada para o 
trabalho doméstico de Marta. (Lc. 
10:40). 



                                                                     Dons Motivacionais 

INSTITUTO JÁFIA 11 

1) DIAKONIA = Aquele que atende 
como um servo. Aquele que presta 
serviço, ajuda e trás alívio a outros. 
Satisfaz as necessidades práticas e 
básicas. Lida mais com coisas 
básicas; prática. “Facilitador!!!” 

2) Função = servir em qualquer 
capacidade disponível. Mostrar um 
espírito desejoso de ir ao encontro de 
necessidades a qualquer hora. Uma 
outra função também é saudar 
calorosamente as pessoas que 
chegam à igreja. Ajudar as pessoas a 
acomodarem-se na igreja At. 6:1-6; I 
Tm. 3:8. Diácono: significa ministro ou 
servo. Ele não tem que escolher data 
ou hora para: 

- Servir os outros de maneira 
prática. (facilitador). Fazer 
tarefas pequenas na Igreja. 

- Introduzir, servir a ceia. 
- Recolher ofertas no culto da 

Igreja local. 
- Aquele que serve comida e 

bebida para os convidados à 
mesa. 

- Ajudar as pessoas a 
acharem lugares para 
sentar. 

- Servir a congregação de 
modo prático. 

 (I Cr. 9:17;15:18-23;16:34,42; 26:1; Sl. 84:10; At. 6:1-
6;Rm. 16:1;I Tm. 3:8,12). 
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C) Ensinar - Ensino 
1) DIDASKON – Habilidade de explicar 

a verdade – fundamentar pessoas na 
Palavra. Com dedicação. 

2) Função = Preparar material para a 
edificação, e conforto dos outros. 
Instruir outros em um papel de apoio. 
Transmitir aos outros, coisas de 
Deus, então tem que preparar 
material. 

Ensinar é diferente do Dom de Mestre. Ele ensinava com 
autoridade. (Mt. 7:28-29). (Rm. 12:7; II Tm. 2:2; At. 20:20; 
Mt. 28:19-20) O ensino correto da Palavra, produz 
transformação e o ensino errado da Palavra, produz 
deformação.  
 

D) Exortar – gr Paráklesis – exortação 
– gr. Parakeleo 

1) PARAKLESIS = Habilidade de 
animar, motivar, confortar, aquecer, 
encorajar; advertir, estimular a fé; 
levar alguém a uma conduta de 
vida. É uma habilidade especial que 
Deus dá a certos membros do 
Corpo de Cristo para ministrar 
palavras de conforto, consolação, 
incentivo, consolo à igreja na hora 
de stress ou necessidade de 
maneira que se sintam ajudados e 
curados. Chamada, ordem, 
exortação; mesmo que for palavra 
de conserto, o fazem com muito 
amor.  
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2) Função = Aquecer, consolar, 
admoestar os crentes. 

 
(At. 20:12; 13:15; I Co. 14:3; II Co. 1:4-6; Tito 1:9;Rm. 
12:8; I Tm. 4:13; Hb. 10:25; At. 14:22) 
 

E) Contribuir – DÁDIVA – 
CONTRIBUIÇÃO. Rm. 12:8 Ir ao 
encontro das necessidades da 
igreja ou do Reino de Deus pessoas 
que não gostam que fale que ela 
deu. 

1) METADIDOMI = Dar finanças ou bens. 
Compartilhar os bens com os outros. 
Crer em Deus para as bênçãos, pois 
desta maneira os outros poderão 
recebê-los. Dar financeiramente e 
sacrificialmente para ir ao encontro às 
necessidades da igreja e o povo de 
Deus (Rm. 1:11;1:8; Ef. 4:28).  

2) Função = Suprir as necessidades dos 
outros. Dar financeiramente e 
sacrificialmente. 

 
F) Presidir – ADMINISTRAÇÃO Rm. 

12:8 
1) PROISTEMI – Habilidade de 

liderar, administrar ou governar. 
(organizar as atividades da igreja). 
Pode estar tudo fora do lugar, tudo 
desorganizado, quando esta 
pessoa chega, ela tem visão 
ampla, vamos começar por aqui, 
vamos fazer isto, isto e isto;  
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2) Função = Ser um ministério de 
APOIO para os anciões da Igreja local. 
Organizar e levar adiante atividades e 
programas da Igreja (SOB 
AUTORIDADE DO PASTOR). 
 (I Ts. 5:12; 3:4,5,12; I Co. 12:28; At. 
6:1-7). 

 
G) Misericórdia Rm. 12:8 
1) ALEON = pessoa cheia de perdão, 

compaixão, piedade e bondade 
para com os outros. Sente as dores 
dos outros. É a pessoa bondosa, 
piedosa na Igreja, é totalmente 
diferente de quem tem o dom de 
exortação. É sensível para com as 
pessoas que estão passando por 
problemas;  

2) Função = Ministrar aos enfermos, 
idosos, confinados e necessitados. 
Mostrar a amabilidade aos feridos. 

É pessoa amorosa e sincera. 
Habilidade especial de sentir uma 
verdadeira simpatia e compaixão por 
indivíduos cristãos e não cristãos, que 
sofrem danos físicos, mentais ou 
emocionais, e traduzir esta compaixão 
em obras generosas que reflitam o 
amor de Cristo e aliviem o sofrimento.  

(Mt. 5:7; 6:2-4; At. 16:33-34; Lc. 10:33-35; Mc. 9:41). 
 

H) Ministério de Sustentação – 
Ministérios dados por Deus. este 
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dom não está em Rm. 12; mas está 
em I Co. 12:28. o dom de Socorro 
aparece aqui, que é o ministério de 
sustentação. 

 
1) Ministério de ajuda ou socorro. 

a) Ef. 4:11-12 – Jesus deu 
Apóstolos, Profetas, 
Evangelistas, Pastores e 
Mestres. 

b) I Co. 12:28. 
I – Sustentar = segurar por baixo 
(o peso de); Impedir a queda de; 
Prover ao sustento de; 
II – Socorrer = “ajudar, auxiliar, 
defender, ir em auxílio de; 
proteger”. 

Ajuda a Igreja local de maneira prática.  
Aliviar algumas das necessidades diárias das pessoas da 
Igreja e do pastor, do ministério. 
Ajudar nas responsabilidades rotineiras daqueles que 
servem a palavra. 
Aliviar a carga dos líderes fazendo as coisas práticas para 
eles. O Dom de socorro é a habilidade especial que Deus 
dá a certos membros do corpo de Cristo de investir os 
talentos que possuem na vida e no ministério de outros 
membros do corpo (Rm. 16:1-2; At. 9:36).  
I Co. 12:10-18. 

 
2) Exemplos do Velho Testamento. 

a) Moisés, Arão e Ur – Êxodo 
17:8-13.  

b) Êx. 18:13-27 – Moisés e os 
setenta anciões. 
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c) I Rs. 19:19-20 – Elias e 
Eliseu. 

d) II Rs. 2:1-15 – Elias levado 
para o céu. 

 
3) Os discípulos atuavam como 

ministros de ajuda. 
a) Mt. 10:1,5-8. 
b) Mt. 14:16-21 – Jesus 

alimentou as multidões, mas 
“o ministério” de ajuda foi 
quem distribuiu a comida. 

c) Mt. 21:1-7 – Os grandes 
apóstolos não começaram 
como apóstolos, mas como 
ministros de ajuda para 
Jesus. 

d) Fp. 2:19-23. 
Esta matéria é muito importante porque isto são coisas 
que quase não se fala nas igrejas – isto serve para 
valorizar as pessoas, valorizar os cargos e funções. Por 
isso são Motivacionais. Mt. 25:36-44. 
 
 
 

COMO CONHECER A VONTADE DE DEUS. 
 
A) Precisamos conhecer a vontade de Deus – Ef. 5:17. 
Fazer a vontade de Deus é vivermos de conformidade 
com o plano de Deus para nossas vidas, para que 
finalmente compartilhemos da imagem de Cristo e da sua 
plenitude. (Ef. 1:23; 3:19). Jr. 29:11.   
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A Palavra hebraica RASON ALUDE – A boa vontade – ao 
favor de Deus, ou seja a vontade divina empregada no 
interesse do bem-estar dos homens (Sl. 143:10). 
Não encontraremos qualquer dificuldade em fazer a 
vontade de Deus, se a pusermos por detrás de uma 
atitude divina beneficente, e não destrutiva. 
Qual é a motivação do teu coração, a sincera motivação 
do teu coração é que vai tocar à Deus! 
 
B) Deus quer nos revelar sua vontade a cada um de 
nós – Ef. 5:14. 
DEUS REQUER A GLÓRIA, MAS PERMITE QUE VOCE 
DESFRUTAR DA FAMA. 
 
C) Sua vontade consiste de duas coisas básicas 

1) A sua presença. É a presença de Deus em nós. 
(vida com Deus). 

2) O seu senhorio. 
a) Senhorio = integral. Ele é o meu Senhor; 

então eu o amo por tudo que Ele fez por 
mim. Senhorio integral, não existe 
Senhorio em período parcial; só integral. 

b) Você é um servo – trabalhando com 
irmãos. Em qualquer lugar em que 
estivermos seremos servos; Não existem 
férias cristãs e também não existe 
aposentadoria evangélica. Não tiramos 
férias de Jesus. 

 
Quando você tem o desejo de servir, primeiro você quer 
ver todos servidos para depois se servir. 

 
D) Sua vontade é Sua Palavra e Seu Andar. 
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1) A Palavra de Deus é nosso guia pessoal que 
ensina-nos como podemos conhecer a Deus e 
caminhar Pessoalmente com Ele.  

E) O andar no chamado. Conhecendo a vontade de Deus 
eu vou andar no chamado. 

1) Deus que nos chama, tem a responsabilidade 
de comunicar a nossa chamada. Ele tem a 
responsabilidade de dizer para que Ele nos 
chamou. 

2) Vamos achar nosso lugar pelo Pedir, Buscar, 
Bater, Lc. 11:9-10. 

3) O corpo deve Pedir. Mt. 9:36-38; I Co. 14:1  
 

SETE ORIENTAÇÕES PARA ACHARMOS A 
VONTADE DE DEUS 

 
1) Convicção interior – At. 16:6-12. 
Antes de qualquer orientação nós precisamos ter uma 
certeza interior da vontade de Deus para a nossa vida. 

a) V. 6-7 – não ir. O Espírito Santo impedia que 
eles fossem pregar, não tinham paz, não 
conseguiam ir.  

b) V.10 – “O Senhor chamava”. Concluíram 
que era para ir para Macedônia por uma 
convicção interior – testificação.  

c) V.12 – “Para Filipos” (Macedônia). 
 

2) Escrituras – Jo. 16:13. Deus nunca vai mandar 
você fazer algo que é contra a Palavra de Deus.  

a) Vos guiará em toda a verdade (Palavra). 
b) Is. 8:20; Sl. 119:105,130. 

Devemos orar para buscar orientação de Deus. I Co. 
14:10 
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3) Confirmação Profética.  
a) Atos 13:1-2. 
b) V.2 “A obra que os tenho chamado”.  
c) I Tm. 4:14. 

At. 21:10-13; At. 20:23.  
 

4) Conselho Piedoso – Pv. 11:14. 
 

5) Evidência das Circunstâncias. At. 13:46. 
 

6) Paz de Deus. 
a) A Paz com Deus – Rm. 5:1, Ef. 2:15  
b) A Paz de Deus – Fp. 4:6-7. Cl. 3:15.  

 
7) Provisão de Deus. Fp. 4:19 
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