
DONS DE PODER   

DONS ESPIRITUAIS DE SERVIÇO 

Dom da Fé 

Dom de Cura  

Dom de Milagres 

 
Quando somos batizados recebemos graças, dons do 

Espírito Santo. Na Crisma há um novo derramamento do Espírito 
Santo sobre nós. Todos os dias devemos pedir um novo 
Pentecostes, porque Jesus está sempre no “hoje”. O que ele fazia 
na Palestina há dois mil anos, continua fazendo hoje. É necessário 
que nós nos abramos àquilo que ele deseja, quer, realizar em nós e 
entre nós. 

Recordando: Carismas são dons do Espírito Santo. São 
instrumentos de trabalho para o serviço da comunidade cristã. 
Manifestam o poder de Deus, confirmam a mensagem, chamam à 
conversão. São-nos concedidos para a construção, edificação da 
comunidade cristã, para o fortalecimento do indivíduo.  

Hoje falaremos a respeito dos dons de poder: Fé, Cura, 
Milagres. 
 

Dom Carismático da Fé  

Pela fé nós experimentamos o poder de Deus em nossas 
vidas. Nos nossos dias, poucos são os que experimentam este 
poder de Deus, preferindo acreditar em si mesmos, nas suas 
próprias capacidades, no dinheiro. 

Há muitos que acreditam num Deus distante, um Deus 
morto, portanto sem poder. Outros ainda preferem acreditar em 
doutrinas estranhas, horóscopo, seitas orientais, controle de 
mente... 

A fé que nos é dada pelo Espírito Santo, é aquela que 
inflama o coração, que nos leva a ter uma experiência pessoal com 
Jesus vivo e ressuscitado, fé que nos dá paz e dura para sempre, 
paz e alegria que nos dá certeza que Deus nos ama. Em nome de 
Jesus, somos investidos de um poder extraordinário porque todo 
poder Lhe foi dado no céu, sobre a terra e nos infernos (cf.Fl 2,10). 
“O ponto crucial da oração de fé é este: o poder de Deus é real!” 

 
Vejamos três aspectos da fé:  
 



1º) Teologal ou Dogmática  
É a fé que acredita na verdade revelada por Deus. É a 

fé que a Igreja ensina: Creio em Deus Pai... Acreditamos 
que Jesus está vivo na Hóstia Consagrada e em cada 
Sacramento. Acreditamos que o Espírito Santo é nosso 
advogado, que nos ilumina e nos leva a conhecer a 
palavra de Deus (Bíblia). 

Crer diz o Catecismo: “só é possível pela graça e pelo 
auxílio do Espírito Santo... mas é um ato autenticamente 
humano” a inteligência e a fé humanas cooperam com a 
graça divina... (CIC 154-156). 

Mas como os homens conhecerão a Deus e a 
revelação que fez de si mesmo em Jesus Cristo? A 
resposta vem por São Paulo: Como crerão n’Aquele de 
quem não ouviram falar? “Logo, a fé provém da pregação 
e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo.” 
(Rm 10,17). 

 

2º) Fé expectante ou carismática  
É o dom da fé que recebemos pela unção do Espírito 

Santo no que rezamos para alguém e que nos dá a 
certeza de que o que pedimos nos será concedido, 
sentimos que Deus agirá de forma maravilhosa, porque 
assim Ele prometeu, pedimos e não desanimamos. 
Esperemos confiantes que a seu tempo Ele atenderá (Hb 
11,1). É a fé que nos dá esperança no futuro porque Deus 
é fiel. 

“Tudo é possível ao que crê” Mc 9,23; “se creres 
verás a Glória de Deus”. 

Exemplos de Jesus que curava todos que a Ele eram 
levados: Mt 8,5-13 o servo do Centurião; Mt 15,21 a 
Cananéia pagã; Mc 5,25-34 cura da hemorroissa. No 
carisma da fé nós rezamos em nome de Jesus e já 
agradecemos na certeza que o que pedimos nos foi dado. 

 

3º - Fé virtude  
 Acreditamos que com a graça de Deus, e o nosso 

esforço, conseguiremos colher os frutos do Espírito Santo 
e um dia alcançaremos a santidade porque para isso 
nascemos. Gl 5,22-25 

 



Dom Carismático de Cura  

O dom de cura é uma resposta de Deus à nossa oração. 
Nós rezamos pedindo a Deus que nos cure ou intercedemos 
pedindo a cura de um  irmão, quem cura é Jesus. Mas nós somos 
convidados a orar pelos doentes. O dom de cura é proposto a todos 
os batizados. Não é privilégio de uma pessoa em particular. É um 
serviço para o povo de Deus. Jesus quer curar através de seus 
discípulos. 

Jesus demonstrou isto em sua vida pública ao curar os 
doentes. Compadecia-se deles e manifestava o seu amor, curando-
os. Jesus mesmo disse: “Os sãos não precisam de médico, mas os 
enfermos” (Mc 2,17). E Jesus ali estava como médico divino do 
corpo, da alma e do espírito. Deus nos cura de diversos modos: 
pelos médicos, pela recepção dos sacramentos, pela palavra, pelo 
louvor e porque pedimos (Eclo 38). Deus nos cura quando e como 
quer, cura da maneira que for melhor para nós. Só Jesus é a saúde 
dos doentes. 

São Paulo nos leva a considerar três aspectos de doenças 
na vida humana: corporal, psicológica e espiritual. 

 
1º aspecto da cura:  

É a cura corporal. Rezamos para a cura do corpo, 
todas e quaisquer doenças desde uma simples dor de 
cabeça, até câncer ou qualquer outra doença incurável. 
Temos vários caminhos, como já falei, os sacramentos, o 
médico e principalmente a confissão que é o sacramento 
de cura por excelência, cura o pecado raiz de todos os 
males. Eucaristia é Jesus vivo. É a misericórdia de Jesus. 
Unção dos Enfermos. 

 

2º aspecto da cura:  
Cura da nossa alma, nossas emoções, sentimentos 

internos, traumas, rejeições etc. Pedimos a Deus a cura 
interior. Vivemos num mundo de opressão, escravidão, 
falta de Deus, ódio, falta de perdão. Apesar de tudo isto é 
bem atual a recomendação de São Paulo aos Gálatas: “É 
para que sejamos livres que Cristo nos libertou, não 
deveis pois submeter ao jugo da escravidão” (Gl 5,1). 
Também são bem atuais as palavras de Jesus em Mt 
11,28: “Vinde a mim todos vós que estais aflitos sob o 
fardo, e eu vos aliviarei” e ainda “Eu vim para que tenham 



vida e vida em plenitude” (Jo 10,10). É pois com confiança 
em Jesus que devemos pedir nossa cura interior. 

 

3º aspecto da cura:  
Cura espiritual, nossa relação com Deus. Deixamos 

nos influenciar por falsas doutrinas, apartando-nos da 
doutrina de Cristo, doutrina da salvação. Buscamos tanto 
os grupos de oração como curandeirismo, nos 
contaminamos; às vezes permanecemos no pecado do 
adultério, enfim ofendemos a este Deus que nos comprou 
por um preço tão elevado. 

Deus nos quer saudáveis, e a Bíblia nos diz que 
nosso Deus é um Deus que nos cura – Ex 15,26; e sara 
todas as nossas enfermidades Dt 32,39. O plano de Deus 
que conhecemos pela Bíblia é um plano de amor, de 
perfeição, de vida. 

 

Dom Carismático de Milagres 

O dom de Milagres é o poder de Deus interferindo em 
determinada situação em relação à natureza, à saúde, ou à vida. 
São fenômenos sobrenaturais realizados por Deus, com a finalidade 
de que os homens conheçam a sua glória, seu poder e se 
convertam. São Paulo fala do carisma de operar milagres na 
Primeira Carta aos Coríntios cap.12,10, quando elenca todos os 
carismas e diz que “a cada um é dado o poder de fazer milagres”. 
Os milagres de Jesus têm sempre um único fim: cura, socorro, 
ensino para a edificação do Reino, para cumprir a vontade do Pai. 

Devemos fazer distinção entre milagres e cura. 
Consideramos milagres uma cura que nenhuma ciência médica 
poderia conseguir e Deus realiza. Assim se uma pessoa fica curada 
instantaneamente de uma tuberculose temos um milagre, se 
gradativamente temos uma cura. 

Cura é quando o Senhor acelera o processo de 
restabelecimento da saúde por meio da medicina, cirurgia, remédios 
ou de repouso. 

Um fato marcante, força divina de uma forma extraordinária 
At 5,15. 

Em At 19,11-12 São Lucas nos relata que “Deus fazia 
milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que 
lenços e outros panos que tinham tocado seu corpo eram levados 



aos enfermos; e afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os 
espíritos malignos.” 

“Estes milagres acompanharão os que crerem: expulsarão os 
demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão 
serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal; 
imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados” (Mc 16,17-
18). Deus faz tudo isso para manifestar a sua glória e para que 
creamos Nele. 

O Papa Bento XIV relaciona sete critérios: 
1 – a doença precisa ser grave e impossível de se curar 
(ou pelo menos, muito difícil), por meios humanos. 
2 – a doença não pode estar em estágio qual seja 
passível de, em breve, desaparecer por si mesma. 
3 – é preciso que nenhum tratamento médico tenha sido 
feito, ou seja, incontestável que o tratamento feito não 
tenha relação com a cura. 
4 – a cura tem que ser instantânea. 
5 – a cura não pode ser precedida de uma crise que torne 
possível ser a cura total ou parcialmente natural. 
6 – a cura precisa ser completa. 
7 – a cura precisa ser permanente. 

 
Podemos pedir este dom e acreditar em milagres, por que 

Jesus está vivo no meio de nós. Tanto o Novo como o Antigo 
Testamento está repleto de milagres, para a glória de Deus. 

Gostaria de terminar esta explanação com um trecho de São 
Lucas 4,16-21. “(Jesus) dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. 
Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e 
levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. 
Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito 
(61,1s). O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e 
enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os 
contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos 
cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, 
para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu-o 
ao ministro e sentou-se; todos quantos estavam na sinagoga tinham 
os olhos fixos nele.” 
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