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RESUMO 
O presente texto serve de apoio aos Educadores da Escola Bíblica Dominical, especialmente aos que 
ministram a Revista de Adultos do 2º Trimestre de 2021 (CPAD), intitulado: “Dons Espirituais e 
Ministeriais: servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário”, cujo conteúdo foi desenvolvido 
pelo pastor-teólogo Elinaldo Renovato.  
 
Este breve subsídio de apoio à Lição 05, “Os Dons de Elocução”, faz uma abordagem bíblica e teológica 
sobre três dons de 1 Coríntios 12.10 classificados como “dons de elocução”. Por meio desse conteúdo, 
busca-se: explicar as distinções das mensagens verbais proferidas nos dons de “profecia”, “variedade 
de línguas” e “interpretação de línguas”; descrever bíblica e teologicamente os dons de “profecia”, 
“variedade de línguas” e “interpretação de línguas”; e, ressaltar princípios bíblicos que regulam a 
compreensão e o cultivo dos dons de elocução na Igreja.  
 
 

INTRODUÇÃO. 
 
Na Teologia Pentecostal, os dons de “profecia”, “línguas estranhas” e “interpretação de línguas” 

citados em 1 Coríntios 12.10 são considerados como expressões verbais produzidas pela ação direta e 
sobrenatural do Espírito Santo no/através de um crente. 

No texto de 1 Coríntios caps. 12 – 14, esses três dons de expressão verbal recebem destaque. O 
apóstolo Paulo, em 14.1-40, tratou especificamente da relação, da manifestação e dos propósitos dos 
dons de “profecia”, “línguas estranhas” e “interpretação de línguas”. Tal como para a Igreja coríntia, esses 
dons continuam sendo fundamentais para a vida da Igreja na atualidade, desde que sejam exercidos 
conforme as diretrizes bíblicas. 

Nesse sentido, o presente texto trabalha a forma como as expressões verbais desses dons devem 
ser compreendidas; além disso, esses dons de elocução são descritos e relacionados quando às suas 
funções. Bom estudo e boa aula! 
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1. A DISTINÇÃO DA ELOCUÇÃO NOS DONS DE FALA. 
 
Na Teologia Pentecostal, é dada a classificação de “dons de elocução” aos seguintes dons: profecia, 

variedade de línguas e interpretação de línguas (1 Co 12.10).  
A principal distinção que deve ser claramente definida é sobre a natureza da “fala” que ocorre 

nesses dons.  
A palavra “elocução” significa comunicar audivelmente um pensamento através da utilização de 

palavras; é a expressão verbal de ideias, pensamentos e mensagens. 
Aplicado teologicamente aos dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, a 

palavra “elocução” descreve as falas provenientes da ação direta, sobrenatural e poder do Espírito Santo. 
Desse modo, é preciso destacar dois fatores sobre os dons de elocução:  

 
1.1 - A Fonte da Mensagem nos Dons de Elocução. 

 
Nos dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, são proferidas mensagens 

em linguagem humana; contudo, essas mensagens são provenientes da ação direta, sobrenatural e 
extraordinária do Espírito Santo, falando através de um cristão.  

É o Espírito Santo quem decide falar, o que falar, por meio de quem e para quais propósitos 
singulares.  Nesses dons, portanto, a manifestação do Espírito Santo é direta e espontânea, na vida de um 
cristão e entre os membros da congregação.  

 
1.2 - O Poder da Falar nos Dons de Elocução. 

 
Nos dons de elocução, as falas e mensagens são resultados do poder capacitador que o Espírito 

Santo confere a um cristão em uma situação específica e de modo direto e espontâneo. 
O Espírito Santo capacita o cristão a falar uma mensagem; essa mensagem é produzida na mente e 

propósito do Espírito Santo; e, pelo poder do Espírito Santo, o cristão recebe a mensagem divina e a 
comunica por meio dos seus órgãos e funções da fala. 

As mensagens são produzidas, recebidas e comunicadas pelo poder manifesto do Espírito no cristão. 
Desse modo, essas mensagens nas profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas não 
envolvem os conhecimentos e recursos racionais do cristão.  

 
1.3 - O Propósito da Mensagem nos Dons de Elocução. 

 
Os dons de elocução mostram a atividade do Espírito Santo na vida do cristão e na comunhão da 

Igreja. Manifesta sua ação contínua, dinâmica e pessoal; visto que, além das obras essenciais para a 
salvação, o Espírito Santo cuida do cristão e das congregações nas situações específicas que surgem no 
desenvolvimento da vida espiritual e do serviço cristão.  

Em 1 Coríntios 120.11, a palavra “querer” ajuda na compreensão sobre a presença ativa do Espírito 
Santo na Igreja. Essa palavra é a tradução do grego bouletaí e descreve a atitude de uma pessoa que está 
continuamente envolvida em determinado contexto e no qual decide, conforme seu poder de resolver e 
propor o melhor propósito3. Esse termo descreve o Espírito Santo como continuamente agindo4. O 
Espírito Santo está sempre envolvido em toda dinâmica da Igreja, atento às necessidades e sempre pronto 
para agir com poder, sabedoria e soberania para auxiliar.  

                                                 
3 STRONG, James. Dicionário Grego do Novo Testamento de James Strong Anotado pela AMG. In.: Bíblia Interlinear, nº 1014, 
disponível em: https://bibliaportugues.com/. 
4 LIM, David. Os dons espirituais. In. HORTON, Stanley M. (ed.). Teologia sistemática. Rio de Janeiro, RJ: CPAD, 1996, p.476 
(p.465-500). 

https://bibliaportugues.com/
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Os dons de elocução refletem essa ação dinâmica do Espírito Santo; ele está presente e em ação 
contínua, suprindo com palavras verdadeiras e mensagens fiéis relevantes para atender necessidades em 
determinadas situações.  

 
Conclui-se que, nos dons de elocução, prevalece a mensagem e o poder do Espírito Santo, 

manifestados através dos cristãos. Essas mensagens não são produzidas nem faladas pelas capacidades 
intelectuais do cristão; não são mensagens programadas e intencionadas pelo homem. A verdadeira 
manifestação desses dons espirituais ocorre pela manifestação espontânea, direta e sobrenatural do 
Espírito Santo no e através do cristão.  

 
 

2. OS DONS DE ELOCUÇÃO: Breve Descrição Bíblica e Teológica. 
 

2.1 - Pontos Característicos dos Dons de Elocução.  
 
Os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas ocorrem no Espírito. Mais uma 

vez: é o Espírito Santo atuando de modo direto, extraordinário e sobrenatural no/através do cristão, para 
proferir uma mensagem audível e necessária para suprir determina situação.  

As manifestações dos dons de elocução precisam ser compreendidas em suas características 
predominantes; entre as quais, destacam-se:  

 
2.1.1 - A cooperação da ação divina e ação humana na manifestação dos dons de elocução. 
É fundamental que compreender que a manifestação dos dons espirituais ocorre pela cooperação 
entre a ação do Espírito Santo e a ação do cristão; uma cooperação que ocorre de forma direta, 
extraordinária e sobrenatural.  
 
O teólogo pentecostal J. Rodman Williams esclarece essa cooperação na manifestação dos dons 
espirituais:  

Em todos os dons existe tanto uma atividade divina quanto uma humana. Por um lado, 
cada dom é uma expressão do Espírito; por outro lado, os dons são expressões por meio 
dos seres humanos. Os dons são principalmente distribuições do Espírito Santo – o 
Espírito os “reparte” ou “distribui” –, mas operam nas e por meio das pessoas: Ele 
“distribui individualmente” (1 Co 12.11). Na operação dos dons espirituais, o Espírito 

Santo se expressa na e por meio da atividade humana.5 
 
Desse modo, os dons de elocução ocorrem por meio de uma cooperação entre o Espírito Santo, que 
dá a mensagem e o poder para comunicá-la, e o cristão, que é usado para falar o que recebeu do 
Espírito. A mensagem é do Espírito Santo, mas os órgãos vocais instrumentalizados são do cristão 
que fala em sua própria língua ou em línguas estranhas.  
 
Diante dessa característica dos dons de elocução, espera-se dos cristãos que:  

 
A. Creiam, busquem e estejam disponíveis para serem usados como instrumentos do Espírito 

Santo na manifestação dos dons de profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas. 
Esses dons são dádivas em favor de todos os membros da Igreja e todos os membros possuem 
participação em favor de todo corpo espiritual (cf. 1 Co 12.12-31).  
 

                                                 
5 WILLIAMS, J. Rodman. Teologia sistemática: uma perspectiva pentecostal. São Paulo, SP: Editora Vida, 2011, p.646. 
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Isso significa que, quando os membros se reúnem para cultuar, deve haver uma expectativa de 
que o Espírito Santo possa agir e, se assim o quiser, os membros reunidos devem estar 
disponíveis com fé e submissão às manifestações do Espírito Santo. 
 

B. Sejam prudentes na forma como cooperam com o Espírito Santo, observando os critérios do 
temor e do propósito de edificação pessoal e dos outros para os quais essas mensagens são 
dadas (1 Co 14.26-32). 
 

C. Devem confiar no poder, sabedoria e soberania do Espírito Santo na manifestação desses 
dons. O Espírito Santo usa os cristãos, mas não os priva da sua consciência e pessoalidade (cf. 1 
Co 12 – 14). Assim sendo, as falas e mensagens dos dons de profecia, variedade de línguas e 
interpretação de línguas não são resultados dos talentos naturais humanos ou em capacidades 
racionais treinadas. 
 
É o Espírito Santo quem dar a mensagem e a capacidade para comunicá-la; de tal modo que, 
enquanto um cristão profere uma profecia, fala em línguas estranhas ou interpreta línguas 
estranhas, quem está operando é o Espírito Santo. Esses dons, portanto, são manifestados 
espontaneamente, posto que vêm soberanamente do Espírito. Logo, é sempre oportuno 
lembrar: o Espírito Santo opera em quem ele quer, como quer, quando quer e onde quer. 
 

2.1.2 - Os dons de elocução não são infalíveis, posto a limitação humana. 
Os dons espirituais manifestam o poder do Espírito Santo através dos cristãos “vasos de barro” (2 
Co 4.7). Logo, o aspecto humano levanta a necessidade imperativa de exame da manifestação dos 
dons espirituais.  
 
O pastor-teólogo pentecostal Estevam Ângelo de Souza (in memoriam) ensinou que os dons de 
elocução não são infalíveis, mas sujeitos a erros e enganos, por causa do aspecto humano. Isso 
porque “envolve a fusão do humano com o divino; do finito com o infinito; do imperfeito com o 
perfeito”6. E, ainda acrescenta: “é certo que os dons do Espírito são dados conforme a soberana 
vontade de Deus, mas o seu exercício, como a Escritura ensina, depende do homem”7.  
 
A fragilidade e a imperfeição humana com a qual os cristãos ainda convivem podem sobressair-se 
durante a manifestação dos dons espirituais; os erros humanos podem inserir elementos contrários 
que conturbam ou denigrem o propósito, o conteúdo e a forma da manifestação dos dons de 
profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. À vista disso, é preciso que as 
manifestações desses dons devem ser avaliadas com todo cuidado à luz da Bíblia (1 Co 14.20,29,37-
38). Os seguintes fatores devem ser avaliados:   

 
A. Quanto à sua origem: a manifestação das mensagens nos dons de profecia, variedade de línguas 

e interpretação de línguas tem origem na vontade ímpia do homem ou em espíritos malignos? 
Ou, de fato, vem pelo poder do Espírito Santo? 
 

B. Quanto ao conteúdo: o conteúdo das mensagens desses dons está de acordo com a Palavra de 
Deus e a sã doutrina? Ou, o conteúdo dessas mensagens contém erros e indicam que vem do 

                                                 
6 SOUZA, Estevam Ângelo. Nos domínios do Espírito: defendendo e compartilhando a experiência pentecostal. 3ª ed. Rio de 
Janeiro, RJ: CPAD, 1996, p.203. 
7 SOUZA, Estevam Ângelo, ib., p.204. 
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engano humano ou de espíritos malignos? O conteúdo dessas mensagens contribui para a 
edificação ou causam confusão ou inutilidades?  
 

C. Quanto à forma de manifestação: a forma como esses dons estão sendo manifestados é 
escandalosa e prejudicial à ordem e decência devida à presença de Deus? A manifestação desses 
dons contribui para a edificação? A manifestação desses dons possui equilíbrio e prudência?  

 
2.2 - Breve Descrição dos Dons de Poder.  

 

Descrição Bíblica e Teológica 
 

O Dom de 
Profecia 

O dom de profecia pode ser definido como “mensagens espontâneas, inspiradas pelo 
Espírito, numa língua conhecida a quem fala ‘para edificação [especialmente na fé], 
exortação [especialmente para avançar na fidelidade e no amor] e consolação [que anima 
e revivifica a esperança e a expectativa]’”8. É uma mensagem verbal em linguagem 
compreensível dada pelo Espírito Santo, visando fins proveitosos.  
 
Trata-se de uma mensagem dada pelo Espírito Santo por meio de um cristão, em 
linguagem clara, com o propósito de edificar a Igreja. Por esse motivo, o ensino paulino 
aos irmãos coríntios enfatizou a importância maior da profecia pela sua função de edificar 
todos os membros da Igreja (1 Co 14.1-5,12). As profecias dadas pelo Espírito Santo 
suprem muitas necessidades em muitas áreas da vida cristã e congregacional. “O dom da 
profecia será uma palavra do Senhor que ‘toque lugares sensíveis, revele o que está em 
segredo e dê convicção e adoração, como também coragem e estímulo para ação”9.  
 
Exemplo bíblico: OS BENEFÍCIOS DO DOM DE PROFECIA.  
Na Igreja primitiva, houve abundante manifestação do dom de profecia; sendo que Lucas 
chegou a mencionar cristãos que eram frequentemente usados pelo Espírito com esse 
dom (cf. At 9.10-18; 11.27-30; 15.32; 21.9,10). Atos 13.1-4 mostra como, pelo dom de 
profecia, o Espírito Santo se manifestou no meio da Igreja em Antioquia e escolheu 
Barnabé e Paulo, dirigindo-os para a obra missionária. Essa palavra profética trouxe 
direcionamento, edificação e encorajamento, tanto para a Igreja enviadora como para os 
enviados, para a tarefa missionária.  

 

A Variedade de 
Línguas 

A expressão “variedade de línguas” é a tradução do grego genē glōssōn, que significa 
“vários tipos de línguas”10. Por meio desse dom, o Espírito Santo capacita o cristão a falar 
em outras línguas nunca aprendidas, não compreendidas, nem por ele nem pelos que o 
ouvem (1 Co 14.2,4,14,16,28). 
 
Assim, as línguas estranhas (glossolalia) desempenham essa função devocional na vida 
dos cristãos. O pastor-teólogo Fábio Oliveira observa: “a glossolalia devocional é a marca 
registrada de todo crente batizado no Espírito Santo... as línguas devocionais edificam 
apenas as pessoas que as falam”11. O apóstolo Paulo esclareceu: “Pois quem fala em 
línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus; ninguém o entende, pois, por meio 
do Espírito, fala mistérios” (1 Co 14.2). E, mais: “O que fala em línguas a si mesmo edifica” 
(1 Co 14.4). Assim, o cristão capacitado pelo Espírito a falar em línguas estranhas é 

                                                 
8 LIM, David. ibidem, p.474. 
9 HORTON, Stanley M. I e II Coríntios: os problemas da Igreja e suas soluções. 4ª ed. Rio de Janeiro, RJ: CPAD, 2007, p.117. 
10 STRONG, James, ibidem, nº 1085 e nº 1100.  
11 OLIVEIRA, Fábio Henrique Tavares de. Batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. São Paulo, SP: Reflexão, 2016, p.80. 
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edificado. “Através do dom de línguas, o Espírito Santo toca em nosso espírito. Achamo-
nos livres para exaltar a bondade de Deus e edificamos a nós mesmos”12.  
 
Exemplo bíblico: O VALOR PARTICULAR E DEVOCIONAL DAS LÍNGUAS ESTRANHAS.  
No texto de 1 Coríntios 14.18, Paulo diz: “Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais 
do que todos vocês”. Durante o ensino sobre o exercício dos dons espirituais aos 
coríntios, após apontar vários cuidados que deveriam ser tomados quanto ao dom de 
línguas estranhas, o apóstolo Paulo agradeceu a Deus por esse dom manifestado em seus 
momentos a sós com Deus. “Paulo exercia o dom de línguas quando estava sozinho em 
suas devoções particulares. Nesses momentos, ele abria o coração a Deus e deixava que 
as palavras dadas pelo Espírito fluíssem em oração, louvor e ação de graças. Num quarto 
particular, num lugar secreto, ele podia dar livre curso à operação deste dom e deixar 
que ele o abençoasse e o fortalecesse”13. 

 

A Interpretação 
de Línguas 

O dom de interpretação de línguas é a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo dá 
para que um cristão interprete para a Igreja uma mensagem dada em línguas estranhas. 
Nesse caso, a interpretação de línguas visa a edificação da Igreja, por meio da mensagem 
compreendida.  
 
O dom de interpretação de línguas depende do dom de variedade de línguas e, quando 
exercido, recebe um caráter profético. Desse modo, a ocorrência da interpretação de 
línguas relaciona a língua estranha com a profecia, uma vez que a mensagem 
interpretada e tornada compreensível para um cristão ou para toda a Igreja passa a 
operar como uma profecia, que promove edificação, exortação e consolação. David Lim 
observa que “em 1 Coríntios 14.1-5, o valor funcional das línguas e da interpretação pode 
ser comparado ao da profecia no ensino (14.6-12), na adoração (14.13-19), no 
evangelismo (14.20-25) e no ministério ao Corpo (14.26-33)”14. 
 
Exemplo bíblico: A BUSCA PELA INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUAS.  
A recorrência com que o dom de interpretação de línguas foi tratado pelo apóstolo Paulo 
em 1 Coríntios 14 indica tanto a necessidade desse dom para a Igreja como a ocorrência 
dele naquela congregação. A experiência cristã tem testemunhado o valor das 
mensagens dadas pela interpretação de línguas estranhas. É necessário orar e buscar a 
manifestação desse dom espiritual (1 Co 14.12-13).  

 
 
 
 
 
 
 

APOIO: 

 
Comissão de Educação da CEADEMA 

 
Conduzindo a Educação Através do Reino 

 

                                                 
12 LIM, David. ibidem, p.475. 
13 HORTON, Stanley M. Ibidem, 2007, p.135. 
14 Ibidem, p.476. 


