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41 Semana 

                   O Ano de Semear – Os Dons do Espírito - Unidade na Variedade  

Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.  Há 

diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 

1 Coríntios 12: 4-6 (NVI) 

  


Foco de Oração: A compreensão adequada dos dons do Espírito Santo é essencial para que possamos tomar 

justamente o nosso lugar e funcionar como Deus quer do Corpo de Cristo. É importante que entendamos a 
natureza e a finalidade dos presentes. Como vimos, a propósito dos dons é servir em nossos dons para a 

edificação do Corpo de Cristo. Os dons são dados por Deus a todo aquele que coloca sua fé na obra consumada 

de Jesus Cristo na cruz, e recebe-Lo como seu Salvador dos seus pecados. Paulo nos ensina aqui que a fonte dos 
dons é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Há diferentes dons, diferentes tipos de serviço, onde 

são utilizados esses dons e maneiras diferentes em que os dons funcionam, mas o Senhor, que é a fonte de todos 

eles e é o único Senhor que trabalha nessas diferentes maneiras em cada crente. Paulo nos ensina aqui a verdade 
valioso da unidade na variedade. Embora os presentes variam, há uma unidade em sua origem e finalidade. A 

unidade vem, pois é o único Espírito, o mesmo Senhor que dá e trabalha em todos nós, Seus propósitos. É o 

mesmo Deus, o Pai, que tem exaltado o Senhor Jesus para ser o cabeca suprema da Igreja, e de ter enviado o 

Espírito Santo, trabalha todos esses efeitos na vida dos homens. Portanto, porque é o mesmo Senhor que dá, 
administra e opera por meio dos presentes, não há lugar para nós para exaltar o nosso serviço ou nossos dons. 

Que beleza, que Deus iria entrelaçar esta unidade na variedade para o propósito de crescer, amadurecer e 

fortalecer o Corpo de Cristo, para que possamos cumprir a Sua vontade na terra. 
 

Dia 1: Tire um tempo para louvar ao Senhor por Sua obra incrível da unidade e da variedade dos dons

   espirituais. 
 

Dia 2: Peça ao Senhor para esclarecê-lo pelo Seu Espírito e ensinar sobre os dons espirituais. 
 

Dia 3: Ore para que você e sua família venham entender como aprender e conversar sobre seus dons

    espirituais e como usá-los. 
 

Dia 4: Peça ao Espírito Santo que lhe revele  que dons espirituais você deve estar operando no 

   momento. 
 

Dia 5: Ore para que os membros de sua igreja venham realmente entender esta verdade da unidade na
    variedade. 
 

Dia 6: Ore pelos cristãos de outras igrejas em sua cidade para ter unidade, que procurem usar seus dons 

espirituais para a edificação do Corpo de Cristo. 
 

Dia 7: Ore por missionários para trabalhar em conjunto na unidade e na variedade dos dons do Espírito. 
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