
 
 

O DOM DA PALAVRA DE CONHECIMENTO 

 

 
Definição: É a habilidade espiritual para conhecer e entender as verdades reveladas na Palavra, fa-

zendo-o com propriedade, seriedade e honestidade intelectual. 

 

Características: A pessoa portadora deste dom tem a habilidade aguçada para detectar os ensinamen-

tos bíblicos, retirando da Palavra “coisas novas e velhas”, fazendo-o em relação com os demais ramos 

do conhecimento humano. Esta sua habilidade serve para fornecer aos profetas, pastores e mestres 

material para que estes desenvolvam o seus ministérios. A pessoa que tem o dom da palavra de co-

nhecimento não necessariamente tem a habilidade de ensinar, mas tem sim a habilidade de retirar da 

Palavra o ensino.  

 

Sistemas Aberto e Semi-Aberto Sistemas Semi-Fechado e Fechado 

Por ter uma teologia voltada para este mundo, o 

portador deste dom terá especial atenção aos en-

sinos bíblicos que envolvam problemas sociais e 

políticos, podendo discernir nos textos tradicio-

nalmente interpretados de uma determinada ma-

neira, uma nova visão mais comprometida com as 

questões ideológicas, sociais e de justiça.  

Por ter uma teologia voltada para a igreja e a 

dimensão espiritual, a pessoa portadora deste 

dom terá sua habilidade dedicada a discernir 

ensinos bíblicos que enfatizem a vida cristã, a 

devoção, a oração. Sua atuação estará voltada 

para evitar que a igreja e os seus membros 

sejam seduzidos por falsas doutrinas. 

 

Atividades Práticas: As pessoas portadoras deste dom normalmente trabalham mais tempo sozinhas 

que em equipe. No entanto, porque lhes falta a capacidade de ensinar, dependem de outros dons para 

que suas descobertas sejam ensinadas às demais pessoas do corpo. Os de teologia de sistema aberto 

ou semi-aberto podem atuar fora da igreja, envolvendo-se em sociedades amigos do bairro ou sindica-

tos, buscando neste seu contato pistas para um nova visão bíblica, onde sua teologia será um segundo 

ato, porque reflexão sobre uma realidade existente. Os de teologia de sistema fechado ou semi-

fechado atuarão no seio da comunidade alertando através de suas descobertas bíblicas sobre os erros e 

as novidades de plantão. 

 

Riscos:  Corre o risco de trabalhar sozinho, achando que suas descobertas e seu conhecimento são su-

periores. Pode se tornar autodidata, recusando a ajuda de outros estudiosos da Bíblia, o que o levaria 

ao exercício presunçoso e nada sério de seu dom. Por isto pode ser radical, cabeça-dura, inflexível, 

querendo tudo à sua maneira ou que pensem como pensa. 
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