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                            O Ano de Semear – Os Dons do Espírito - Objetivo  
  

Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. é dada a manifestação do Espírito, visando ao 

bem comum.  

1 Coríntios 12:1, 7 (NVI) 

  


Foco de Oração: Nosso tópico final da semeadura é a semeadura dos dons do Espírito. Embora este seja um 

tema que tende a causar confusão entre os crentes, é um tema que era importante o suficiente para que o 

Apóstolo Paulo não queria que a igreja de Corinto fosse ignorante desta parte importante da vida do Corpo de 
Cristo, a Igreja. A idéia de ignorância tem a idéia de ser desinformado, com a falta de conhecimento de uma 

coisa. Paulo não queria que a Igreja fosse desinformado sobre este importante tema, e passa a maior parte do 

tempo, não só em Coríntios, mas em Romanos e Efésios para ensinar sobre os dons do Espírito. O primeiro lugar 
para começarmos é entender o propósito dos dons do Espírito. Paulo é muito claro no versículo 7 que o propósito 

dos dons dados a cada crente é para o lucro da pessoa jurídica ... para o lucro de todos. Em muitos casos em que 

vivemos em culturas muito individualistas. Estamos preocupados com nossas próprias carreiras, nossos próprios 
rendimentos, o nosso próprio conforto, a nossa própria felicidade. Mas Paulo nos dá uma imagem maior. Se você 

é um crente em Jesus Cristo, o Espírito de Deus lhe deu pelo menos um dom espiritual. Não para seu uso 

privado, mas para o fortalecimento e edificação do Corpo de Cristo corporativo. Em outras palavras, para mim, 

ou você o crescer com Deus deseja que em nossa vida espiritual, você e eu precisamos usar nossos dons para 
ajudar um ao outro crescer. Eu não posso alcançar o meu potencial como um crente sozinho . Eu preciso dos 

outros membros do Corpo de Cristo e os seus dons. E eles precisam de mim. O Reino de Deus não é sobre o 

individualismo, mas sobre a comunidade. Os dons do Espírito são uma parte vital da nossa compreensão de 
nosso lugar no Corpo de Cristo. 
 

Dia 1: Peça ao Senhor para lhe ensinar nessas próximas semanas sobre os seus dons espirituais e seu

   lugar em sua igreja local. 

 
Dia 2: Passe o tempo atingindo 1 Coríntios 12-14; Romanos 12 e Efésios 4 a respeito dos dons. 

 
Dia 3: Peça ao Senhor para abrir o seu coração e sua mente para os Seus desejos para você e como você 

pode encontrar e usar seus dons espirituais. 

 

Dia 4: Ore por um espírito de sabedoria e de entendimento deste tópico importante em sua vida. 

 

Dia 5: Ore para que sua igreja possa funcionar no verdadeiro propósito dos dons do Espírito. 

 
Dia 6: Ore pelos cristãos de outras igrejas em sua cidade, que possa operar em seus dons para a 

edificação do Corpo de Cristo em sua cidade. 

 

Dia 7: Ore por missionários para operar nos dons do Espírito, ao servirem em suas atribuições de 

missão. 
 

©  Your Servant in Christ Ministries,  2014 


