DONS DE EDIFICAÇÃO
Passaremos agora a tratar dos dons de edificação. Estes dons tem por
finalidade contribuir para a manutenção de nossos irmãos na vida da
Igreja, dando-lhes o conforto e consolos necessários para esta
caminhada.
Podemos dizer que os dons de edificação são:
Dom de Ensino
Conforme vimos anteriormente, julgamos importante diferenciar o dom
de mestre do dom de ensino. Muitos são os motivos para tal, ente eles:

O mestre

O ensino

É um dom de fundamento

É um dom de edificação

É um descobridor de verdades

É um transmissor
descobertas

de

verdades

Todo mestre tem que ser apto a ensinar Nem todo ensinador tem capacidade de
ser descobridor ou mestre.
É revestido de autoridade superior

Estão sujeitos a autoridades superiores

Diante do acima exposto, convém destacar que os mestres podem
incluir em seu dom algumas ou até todas as particularidades que
passaremos a explanar, uma vez que os mesmos necessariamente
precisam estar aptos ao ensino, sem que com isto façam do ensinador
um mestre.
Existem muitas linhas de ensino, que operam em diversos campos na
vida da Igreja. Quando nos reportamos ao grego encontramos as
seguintes palavras que definem os diferentes tipos de ensino.
•

Paradidome - paradidomi

Transmitir, dar de mão em mão, transmitir por sucessão, legar à
posteridade.
Romanos 6:17 Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a
obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues ;
Romanos 8:32 Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o
entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
1 Coríntios 5:5 entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja
salvo no Dia do Senhor Jesus.
1 Coríntios 11:2 De fato, eu vos louvo porque, em tudo, vos lembrais de mim e retendes as
tradições assim como vo-las entreguei.
1 Coríntios 11:23 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor
Jesus, na noite em que foi traído , tomou o pão;

1 Coríntios 13:3 E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que
entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me
aproveitará.
1 Coríntios 15:3 Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu
pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
1 Coríntios 15:24 E, então, virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando
houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder.
2 Coríntios 4:11 Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de
Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
Judas 1:3 Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa
comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a
batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.

•

Paidéia

Educação, ensino, exercício (com crianças), correção, castigo divino
(NT) método de ensino, formação, conhecimento, ciência, arte de
fazer qualquer coisa etc., (Isidro Pereira)
1) todo o treino e educação infantil (que diz respeito ao cultivo de
mente e
moralidade, e emprega para este propósito ora ordens e
admoestações, ora repreensão e punição).
Também incluem o treino e cuidado do corpo
2) tudo o que em adultos também cultiva a alma, esp. pela correção
de erros e contenção das paixões.
2a) instrução que aponta para o crescimento em virtude
2b) castigo, punição, (dos males com os quais Deus visita homens
para sua correção)
Efésios 6:4 E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na
admoestação do Senhor.
2 Timóteo 3:16 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
Hebreus 12:5 e estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: Filho
meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és
reprovado;
Hebreus 12:7-11 É para disciplina que perseverais (Deus vos trata como filhos); pois que
filho há que o pai não corrige...
Atos 7:22 E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras
e obras.
Atos 22:3 Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui
instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo
zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje.
1 Coríntios 11:32 Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não
sermos condenados com o mundo.
2 Coríntios 6:9 como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos; como se estivéssemos
morrendo e, contudo, eis que vivemos; como castigados , porém não mortos;
Tito 2:12 educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente,
Apocalipse 3:19 Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.

•

Kathekeo - katecheo

1) anunciar, fazer soar, ressoar;
1a) atrair com o som ressoando, fascinar;
2) ensinar oralmente, instruir;
3) informar através de palavras;
3a) estar oralmente informado;
Lucas 1:4 para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído.
Atos 18:25 Era ele instruído no caminho do Senhor; e, sendo fervoroso de espírito, falava e
ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João.
Atos 21:21 e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a
apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo
os costumes da lei.
Atos 21:24 toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a
cabeça; e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito; e que, pelo contrário,
andas também, tu mesmo, guardando a lei.
Romanos 2:18 que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na
lei;
1 Coríntios 14:19 Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento,
para instruir outros, a falar dez mil palavras em outra língua.
Gálatas 6:6 Mas aquele que está sendo instruído na palavra faça participante

•

Matheteo e matheteuo

1) ser discípulo de alguém;
1a) seguir seus preceitos e instruções;
2) tornar discípulo;
2a) ensinar, instruir;
Mateus 13:52 Então, lhes disse: Por isso, todo escriba versado no reino dos céus é
semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas.
Mateus 27:57 Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimatéia, chamado José, que era
também discípulo de Jesus.
Mateus 28:19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo;
Atos 14:21 E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito
voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia,
Mateus 10:24
senhor.

muitos discípulos,

O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo, acima do seu

Didaskalia
1) ensino, instrução.
1a) aquilo que é ensinado, doutrina;
1b) ensinamentos, preceitos;
Mateus 15:9 E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
Marcos 7:7 E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
Romanos 12:7 se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina esmere-se no
fazê-lo ;
Romanos 15:4 Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim
de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.
Efésios 4:14 para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e
levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com
que induzem ao erro.

Colossenses 2:22 segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas
coisas, com o uso, se destroem.
1 Timóteo 1:10; 1 Timóteo 4:1; 1 Timóteo 4:6; 1 Timóteo 4:13; 2 Timóteo 3:10; 2 Timóteo
3:16; 2 Timóteo 4:3; Tito 1:9; Tito 2:1; Tito 2:7.

Desta forma podemos concluir que existem na igreja uma ampla
necessidade de ensinadores, atuando, nos diversos campos ou áreas.
Julgo (digo eu) que diante da separação feita entre os dons de mestre e
ensino, que, tratando-se de mestre, os mesmos necessitam ser
exclusivamente homens, ou seja, a mulher não pode exercer tal dom
(maiores detalhes vide dons de mestre acima). Quanto ao dom de
ensino, devemos deixar claro que existem alguns tipos de ensino em
que a mulher não pode exercer junto a igreja, ou seja:
•

“didaskalia”, (ensinar doutrina);

•

“matheteo” que resumidamente significa formar discípulos já que
para tal as mulheres estariam exercendo autoridade de homens;

No entanto, existem ensinos que as mesmas podem realizar sem
comprometer suas vidas diante de Deus que são:
•

Paradidome (legar à posteridade);

•

Paidéia (instruir e exortar crianças);

•

Kathekeo (informar através de palavras);

