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Teste de dons espirituais para
adultos
Como realizar esse teste:

Romanos 12:3 diz, "Por isso, pela graça que me foi dada digo a todos vocês: Ninguém tenha de
si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter; mas, ao contrário, tenha um conceito
equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu."
Para obter o melhor resultado possível, responda cada pergunta de acordo com o que você é, Não
como você gostaria de ser ou o que você acha que deveria ser. Cada pergunta é muito importante,
portanto preste muita atenção nas suas respostas e não pule nenhuma das perguntas. Mesmo que a
resposta não seja imediata, responda a pergunta pois o resultado final depende da soma de todas
as respostas.
Responda cada pergunta com uma escala de pontuação de 0-5:
0 = Nunca; Não é verdade
1 = Raramente; raramente é verdade
2 = De vez em quando; Ocasionalmente verdade
3 = Metade das vezes; geralmente verdade
4 = Na maioria das vezes; Constantemente verdade
5 = Todas as vezes; Sempre verdade

Início:
1. _______ Eu sou capaz de organizar pessoas para alcançar objetivos e concluirmos tarefas
diversas.
2. _______ Eu gosto de me aventurar e iniciar novos projetos
3. _______ Eu consigo detectar facilmente se uma afirmação tem fundamento Bíblico ou não.
4. _______ Eu consigo comunicar o evangelho para outras pessoas de forma clara e eficiente.
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5. _______ Eu creio que todos precisam de encorajamento nessa vida e eu amo encorajar as
pessoas.
6. _______ Eu vivo sempre confiante e ciente que Deus se preocupa intimamente comigo e está
envolvido em minha vida.
7. _______ Eu vivo de maneira simplória para que eu possa doar uma grande porção da minha
renda para a obra de Deus.
8. _______ Pessoas geralmente me perguntam sobre minha perspectiva ou interpretação de
passagens Bíblicas.
9. _______ Já me disseram que eu sou um sonhador.
10. _______ Eu tenho uma grande empatia por aqueles que estejam enfrentando desafios deficits
na vida.
11. _______ Eu sou muito cuidados com o bem estar espiritual dos outros.
12. _______ Deus me deu, algumas vezes, uma mensagem para um indivíduo ou grupo e eu me
senti na obrigação de comunicar.
13. _______ Eu gosto de realizar tarefas diversas que dão suporte a diferentes áreas do ministério
da igreja.
14. _______ Eu passo muito tempo estudando a palavra de Deus sabendo que meu esforço fará a
diferença na vida de alguém.
15. _______ Eu normalmente tenho insights de situações que não são tão claras para outras
pessoas.
16. _______ Eu consigo ver claramente o que precisa ser feito e consigo implementar um plano
de ação.
17. _______ Eu estou disposto a correr riscos pelo reino de Deus que outros não estão dispostos
a correr.
18. _______ Eu presto atenção a o que as pessoas dizem e como elas dizem, principalmente os
que ensinam.
19. _______ Eu sinto um fardo pesado de compaixão por aqueles que estão perdidos sem Jesus.
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20. _______ Quando as pessoas estão desanimadas, eu as lembro do poder das promessas de
Deus contido nas escrituras.
21. _______ Eu confio em Deus completamente sabendo que ele responde minhas orações de
acordo com a sua perfeita vontade.
22. _______ Eu faço doações de parte da minha renda, geralmente mais do que o dízimo,
constantemente e com alegria.
23. _______ O Espírito trouxe a minha mente informações que eu pude usar para ministrar para
outros efetivamente.
24. _______ Eu tenho uma visão para minha igreja ou ministério e eu sei oq eu precisa ser feito
para que isso se torne realidade.
25. _______ Eu vejo os enfermos e necessitados como os que mais precisam do amor que Jesus
tem para oferecer.
26. _______ Eu amo passar tempo cuidando e guiando outros na sua fé.
27. _______ Já aconteceu de algumas vezes eu receber uma revelação do Senhor e entreguei para
igreja.
28. _______ Eu me voluntário prontamente para ajudar na igreja quando eu sei que atende uma
necessidade prática.
29. _______ Eu prego/ comunico a Bíblia efetivamente de maneiras que influenciam e motivam
outros a aprenderem mais.
30. _______ Eu aprendi com experiências de vida e geralmente consigo guiar outros passando
dificuldades ou desafios semelhantes aos que eu tive.
31. _______ Eu sou bom em delegar responsabilidade e confiar que as pessoas façam "seus
trabalhos.”
32. _______ Eu consigo ministrar para pessoas em culturas diferentes efetivamente.
33. _______ Eu consigo julgar o carácter de alguém de maneira apurada e rápida.
34. _______ Eu busco maneiras de criar relacionamento com pessoas que não conhecem a Jesus
para que o Senhor possa me usar para compartilhar o evangelho com elas.
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35. _______ Eu me sinto na obrigação de desafiar e inspiras crescimento naqueles que tem uma
fé estagnada.
36. _______ Eu sei que Deus tem uma saída mesmo que eu não veja a solução para o meu
problema.
37. _______ Quando eu semeio financeiramente, isso me traz uma alegria enorme, sabendo que
mais pessoas serão servidas e tocadas pelo evangelho.
38. _______ Eu estudo a Bíblia regularmente para que eu possa compartilhar a verdade com os
que pertencem a igreja e com os que não pertencem também.
39. _______ Eu não tenho medo de assumir riscos para avançar o reino de Deus através da
minha igreja ou ministério.
40. _______ Eu me preocupo profundamente com aqueles que estão machucados e quero ajudálos a navegar por fases ruins.
41. _______ Eu desejo ajudar os feridos e perdidos a encontrar cura e abrigo em Jesus Cristo.
42. _______ O Senhor tem me dado espontaneamente informações sobre indivíduos que eu senti
a obrigação de confrontar para que os mesmos fossem restaurados em Deus.
43. _______ Eu gosto de ficar por trás das cortinas e não necessito de reconhecimento pelo meu
serviço na igreja.
44. _______ Eu sou capaz de explicar verdades teológicas de maneira que até uma criança
consegue entender.
45. _______ Frequentemente, eu ajudo as pessoas oferecendo lições e princípios espirituais que
servem de soluções para desafios diversos da vida.
46. _______ Eu gosto de criar maneiras para fazer com que as coisas funcionem eficientemente
na minha vida pessoal e profissional.
47. _______ Deus me deu influencia sobre várias igrejas e ministérios diferentes.
48. _______ Eu sinto prontamente a presença do inimigo ou uma influência demoníaca em uma
situação.
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49. _______ Eu amo memorizar as escrituras para poder compartilhar com aqueles que não
conhecem Jesus como seu salvador.
50. _______ Eu não tenho medo de desafiar alguém se eu souber que isso vai criar crescimento
espiritual e trazer um nível de intrepidez na sua vida.
51. _______ Eu continuo avançando com confiança em uma situação se eu sentir que essa e a
vontade de Deus e que Ele proverá.
52. _______ Eu creio que eu tenho sido abençoado financeiramente para que eu seja uma benção
para a igreja e a sua missão de alcançar os perdidos e ajudar os pobres.
53. _______ Eu retenho a maioria das coisas que aprendo e consigo me lembrar delas
rapidamente quando a necessidade aparece.
54. _______ Eu consigo prontamente identificar líderes e amo ajudá-los a crescer em seus dons e
habilidades.
55. _______ Eu adoro mostrar para as pessoas a compaixão de Jesus enquanto elas estão em
meio a tempestades.
56. _______ Eu me importo com a igreja e faço tudo que posso para vê-la crescer e ser edificada
em amor.
57. _______ Deus já trouxe a minha mente assuntos a serem tratados urgentemente que eram
desconhecidos aos outros e eu anunciei para a igreja.
58. _______ Eu separo tempo na minha semanada para ajudar pessoas na minha igreja e na
minha comunidade.
59. _______ Eu detesto quando alguém usa as escrituras fora de contexto para seu próprio
benefício.
60. _______ Eu consigo ver onde as decisões de um grupo ou de um indivíduo os levará e eu me
ofereço para guiá-los na direção certa.
61. _______ Detalhes são importantes para mim e eu me asseguro de que as coisas sejam feitas
de maneira correta.
62. _______ Eu sou qualificado e capaz de estabelecer e liderar uma nova igreja ou ministério.
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63. _______ Eu geralmente consigo dizer se alguém está sendo desonesto ou enganador antes leu
isso se torne aparente para outros. I
64. _______ Eu amo compartilhar o que Cristo fez na minha vida e como Ele me transformou.
65. _______ Outras pessoas já me disseram que minhas palavras os levaram a dar um passo
corajoso e/ou contribui para o seu crescimento na fé.
66. _______ Mesmo quando os tempos estão difíceis, eu confio em Deus plenamente quanto ao
meu comfort e provisão para minhas necessidades.
67. _______ Bom gerenciamento financeiro é uma disciplina importante na minha caminhada
diária com Cristo.
68. _______ Eu gosto de compartilhar a verdade e algumas idéias que Deus me mostra com
outras pessoas.
69. _______ Pessoas geralmente olham para mim para liderar um grupo ou projeto.
70. _______ Eu sou conhecido por me importar de mais e ajudar os outros em tempos de
necessidade.
71. _______ Eu anseio por ver cada pessoa na igreja cumprindo a grande comissão.
72. _______ Eu já recebi uma mensagem de Deus específica para nossa congregação e
compartilhei para a edificação da igreja inteira.
73. _______ Se eu reconhecer que existe uma necessidade na igreja eu preencho essa
necessidade sem mesmo ter sido requisitado para tal.
74. _______ Eu presto atenção nas palavras que as pessoas usam porque cada uma delas é
importante e significante.
75. _______ Eu me sinto honrado quando alguém me pede algum conselho, portanto eu me
esforço o máximo para ajudá-los.
76. _______ Eu gerencio bem meu tempo com sabedoria.
77. _______ Eu tenho um enorme desejo de enviar líderes e pastores que vão equipar a igreja.
78. _______ As coisas costumam me parecer preto e branco; eu vejo as coisas como boas ou
más, certo ou errado, verdadeiro ou falso.
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79. _______ Eu não temo nem me envergonho de dizer para as pessoas que Cristo morreu pelos
seus pecados e que elas devem crer nisso e confessá-lo como seu Senhor e Salvador.
80. _______ Quando outros estão passando por situações difíceis, eu sempre digo-lhes com
confiança sobre a fidelidade de Deus para com seu povo.
81. _______ Eu normalmente não me preocupo com muitas coisas pois sou confiante na
capacidade de Deus e sua vontade de me ver vencer qualquer obstáculo.
82. _______ Eu busco maneiras de ajudar outras pessoas financeiramente e compartilhar o amor
de Cristo com eles.
83. _______ Eu sou capaz de relacionar as verdades e realidades do evangelho com todos os
aspectos da vida.
84. _______ Eu não tenho medo de me levantar e tomar o controle em situações de crise.
85. _______ Eu busco aqueles que são chamados de “causa perdida” e os ajudo a restaurar suas
vidas.
86. _______ O evangelho de Jesus Cristo é o fundamento principal da minha vida e do meu
ministério.
87. _______ Pessoas já reconheceram que Deus falou clara e diretamente com eles através de
uma mensagem que eu compartilhei.
88. _______ Eu creio que há significância eterna na prática de tarefas e serviços mundanos ou
menos importantes.
89. _______ Eu amo descobrir como o evangelho está incluso na Bíblia inteira na medida que eu
estudo mais.
90. _______ Eu consigo facilmente ver qual é o melhor plano ou estratégia em qualquer
circunstância.
91. _______ Minha mesa ou estação de trabalho é organizada de maneira que eu possa
facilmente alcançar o que eu preciso rapidamente.
92. _______ Outros pastores e líderes frequentemente me procuram buscando ajuda ou direção.
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93. _______ Pessoas já me disseram que minhas percepções ou julgamentos a respeito de
pessoas, situações ou discursos são confiáveis.
94. _______ A maioria das minhas conversas com pessoas que não creem em Jesus me levam a
compartilhar sobre a minha fé em Jesus.
95. _______ Se uma pessoa ou grupo estão tropeçando ou se desviando da vida que Deus
intentou para eles, eu me levanto e falo trazendo convicção para lembrá-los disso e encorajo-os a
retornar para a vida de gozo em Cristo.
96. _______ Eu consistentemente encorajo outros a confiar em Deus em tudo.
97. _______ Eu dou generosamente e sem pretensão para que o povo de Deus possa ser
ministrado.
98. _______ Eu normalmente consigo relembrar versículos da Bíblia ou passagens que se
aplicam a qualquer situação.
99. _______ Eu sou mais “visionário" do que detalhista. Eu me concentro no resultado final e
não nas particularidades do dia a dia. I
100. _______ Outras pessoas já mostraram gratidão por terem sido confortados ou ministrados
por algo que eu disse ou preguei ou fiz quando se encontravam num ponto baixo em suas vidas.
101. _______ Eu não busco "lugar de destaque”, mas Deus me chamou para pastorear seu povo.
102. _______ Eu estou sempre de ouvidos abertos para ouvir do Espírito de Deus e estou
disposto a receber seja lá qual for a mensagem que Ele queira que u compartilhe.
103. _______ Eu me sinto feliz em ser um(a) ajudador(a) e dar assistência a outros em seus
ministérios.
104. _______ Frequentemente o Espírito Santo me entrega justamente as palavras certas quando
estou ensinando um indivíduo ou grupo.
105. _______ Eu geralmente consigo ver através da confusão e conflitos numa situação e posso
providenciar soluções práticas e Bíblias.
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Instruções de pontuação:

E

screva seu pontos (de 0-5) para cada questão na caixa que indica o número da questão.

Some os valores de cada coluna e escreva a soma deles na caixa acima das siglas de cada dom. a
pontuação mais alta para cada dom é de 35. Quanto mais alto sua pontuação para cada dom, maior é a
sua inclinação para tal, de acordo com as suas respostas.
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Codes

Ad Ap Di

Ev Ex Fa

Gi Cn Le

Mi

Pa

Pr
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Se En Sa

Códigos dos dons:
Ad = Administração
Ap = Apostolado
Di = Discernimento
Ev = Evangelismo
Ex = Exortação
Fa = Fé
Gi = Giving
Cn = Conhecimento
Le = Liderança
Mi = Misericordia
Pa = Pastoreado
Pr = Profecia
Se = Serviço
En = Ensino
Sa = Sabedoria
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