
 

 
 

 

 
 

Os dons do Espírito Santo 
Se aproxima o domingo de pente-

costes, o dia em que Deus nos envia 
seu espírito santo, e ao recebe-lo vem 
com Ele seus dons, o profeta Isaías 
enumera sete dons do Espírito Santo 
são eles: "Espírito de sabedoria e de 
entendimento, Espírito de conselho e 
de fortaleza, Espírito de ciência e de 
piedade [...], Espírito de temor do Se-
nhor" ( Is 11, 2s)  

Ao saber disso, vejamos o que sig-
nifica cada dom: 

 Dom da Fortaleza: É o dom de resistir às seduções da sociedade, de ser coerente com o Evangelho, de enfrentar 
riscos na luta por justiça, de não temer o martírio. Um exemplo disso é Tarcísio, um menino cristão que na 
época do império romano, levava o Santíssimo Sacramento aos prisioneiros; preferiu ser apedrejado e morto por 
meninos pagãos do que lhes entregar a Hóstia sagrada, para ser profanada. A Fortaleza também nos é dada 
para termos força e paciência para carregar a cruz de cada dia. Sem esse dom nos desesperamos diante do 
sofrimento e da dor. 

 Dom do Conselho: Nos faz sábios diante da vida e nos impulsiona a procurar a Deus e a levar os outros a Deus., 
sabendo discernir caminhos e opções, de saber orientar e escutar, de animar a fé e a esperança da comunidade.  

 Dom da Ciência: Nos leva a compreender e aceitar os planos de Deus revelados na Sagrada Escritura, é o dom 
de saber interpretar a Palavra de Deus, de explicar o Evangelho e a doutrina da Igreja, de fazer avançar a 
teologia, de traduzir em palavras o que se vive na prática. Por esse dom muitos santos, embora quase analfabetos, 
tinham a ciência infusa das coisas de Deus. 

 Dom da Sabedoria: É o dom de perceber o certo e o errado, o que favorece e o que prejudica o projeto de 
Deus, o Espírito nos capacita a conhecer a Deus na intimidade e também nos leva a conhecer a Sua vontade. 
Fazendo-nos perceber a mão de Deus em nossa vida, guiando os nossos passos. A sabedoria é dada especial-
mente aos pobres (Mt 11, 25) e àqueles que são solidários a eles. 

 Dom da Inteligência: É o dom de entender os sinais da presença de Deus nas situações humanas, nos conflitos 
sociais, nas lutas políticas. Nada tem a ver com a capacidade intelectual ou nível de QI. A pessoa ou comunidade 
dotadas de inteligência captam, sem dificuldade, a íntima relação entre vida e Palavra de Deus. 

 Dom da Piedade: é o dom de estar sempre aberto à vontade de Deus, procurando agir como Jesus agiria e 
identificando no próximo o rosto do Cristo. É também o dom que nos leva e capacita à oração permanente e 
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humilde que tudo alcança. Faz-nos curvar a cabeça e o coração diante das coisas sagradas. Move-nos a adorar 
a Deus e venerar os seus santos e anjos, e de modo especial a Nossa Senhora, Mãe de Deus. 

 Dom do temor de Deus: Esse dom não consiste em ter medo de Deus. Mas sim ter prudência e a humildade, 
de saber reconhecer os próprios limites, de não pedir ou esperar de Deus que Ele faça a nossa vontade, de não 
nos metermos em situações complicadas, ambíguas, difíceis de serem entendidas pela nossa comunidade de fé. 
Após entendermos o que significa esses dons peçamos a Jesus que nos envie o Espírito Santo, através dessa 

oração:  
 

Oração ao Espirito Santo 
Vinde, ó Espírito Santo, silencioso hospede da alma, 
e revigorai em mim os sete dons. 
Revigorai em mim o dom da sabedoria, 
para que eu veja tudo com os olhos de Deus. 
Revigorai em mim o dom do entendimento, 
para que eu entenda a realidade como Deus a compreende. 
Revigorai em mim o dom do conselho, para que eu 
faça escolhas certas segundo a lógica de Deus. 
Revigorai em mim o dom da fortaleza, para que eu tenha força de 
enfrentar corajosamente as dificuldades e provações. 
Revigorai em mim o dom da ciência, para que eu veja na criação 
a grandeza e a bondade de Deus. 
Revigorai em mim o dom da piedade, para que eu possa 
adorar o Senhor em verdade e servir ao próximo com mansidão. 
Por fim, revigorai em mim o dom do temor de Deus, 
para que eu possa recordar sempre, o quanto sou pequeno 
diante de Deus e que o meu bem-estar, 
está em me abandonar em suas mãos. Amém. 


