
Efésios 4.7-12 – Pr. Paulo Alessandro                         
“Os dons concedidos à Igreja”. 



• Nas mensagens anteriores Paulo fala das qualidades dos membros da 

Igreja; Agora, ele começa a falar sobre as funções dos membros da 

Igreja. Sobre como podem usar suas capacidades dons e talentos a 

serviço da Igreja.   

• Esse texto nos mostra que além do seu sacrifício por nós, Deus 

também concedeu, através de Jesus Cristo, os dons, as “pessoas-

dons” que a Igreja necessita para desenvolver o seu ministério.  

• Acredito que a pergunta hoje é: “qual o seu ministério?”   

Introdução – Pr. Paulo Alessandro 



Portanto, vamos listar alguns aspectos importantes sobre os 
dons que a Igreja recebeu para cumprir seu ministério: 

1. O primeiro aspecto que Paulo trata é da 

variedade na unidade (4.7)  

Paulo move-se daquilo que todos os cristãos tem em comum para aquilo 

que difere um cristão do outro: “dons espirituais”.  

Por isso, devemos entender a diferença entre “Charis” (Graça) e 

“Charismata” (efeito da graça, dons).    

Graça se refere à “Graça salvífica” que nos une todos na mesma Igreja, 

na mesma família, no mesmo corpo.  

Charismata – refere-se aos diferentes dons espirituais que são dados aos 

cristãos para exercer um ministério.  

Logo, “carismático” não é um termo que possa ser corretamente 

aplicado a determinado grupo ou movimento!  

 



Portanto, vamos listar alguns aspectos importantes sobre os 
dons que a Igreja recebeu para cumprir seu ministério: 

2. O segundo aspecto é que Cristo levou cativo o 

cativeiro e deu dons aos homens (4.8,9)  

Portanto, Cristo por meio de sua morte, ressurreição e glorificação, 

tirou as correntes do cativeiro satânico; isto é, a humanidade cativa 

a Satanás passou a ser espólio de Cristo!   

Cristo ascendeu ao céus como vencedor supremo!     

Aqui entretanto os cativos não são os inimigos, mas seu próprio povo. 

Ou seja, os pecadores que estavam sobre o domínio das trevas, 

agora estão sobre o domínio da luz!   

 



Portanto, vamos listar alguns aspectos importantes sobre os 
dons que a Igreja recebeu para cumprir seu ministério: 

3. O terceiro aspecto dos dons concedidos a 

Igreja, é que eles são “pessoas-dons” (4.11-12)  

Chegamos em um momento importante – O verso onze está totalmente 

ligado ao verso doze que nos mostra a razão pela qual Jesus 

concedeu esses dons, ou essas, “pessoas dons”, para a Igreja.    

Temos um clara divisão entre os cristãos –  

Temos cristãos que são capacitadores e temos cristãos que são 

executores!    

 



Portanto, vamos listar alguns aspectos importantes sobre os 
dons que a Igreja recebeu para cumprir seu ministério: 

Portanto, temos “pessoas- dons” para capacitar e 

treinar e temos “pessoas dons” para executar!   

A liderança da Igreja que é plural, segundo o texto, nos mostra que esses 

líderes devem equipar, treinar, fazer florescer o potencial de cada 

cristão, enfim, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério.  

Se você percebe que Deus te chamou à liderança, então empenhe-se 

nisso, em ajudar e capacitar pessoas!  

Agora, se você reconhecer que é um daqueles que se alegra em 

“realizar”, e não tanto em treinar, se você ao invés de deixar 

alguém fazer o trabalho, você sente alegria em executá-lo, então 

você é um executor.     

 



Portanto, vamos listar alguns aspectos importantes sobre os 
dons que a Igreja recebeu para cumprir seu ministério: 

Conclusão – Algumas perguntas para reflexão:    

Você tem um ministério na sua Igreja Local?  

Você se vê como um capacitador ou executor?  

Você entende que existam carências ministeriais em sua Igreja?  E se 

existem o que você tem feito sobre o tema?  

Agora, se você não o vê nem como capacitador e nem como executor, 

algo está errado! Peça ajuda.  

 

Sua Igreja Local precisa de você! O Reino de Deus precisa de você! 

Deus abençoe!      

 


