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42 Semana 

O Ano de Semear – Os Dons do Espírito - Como eles Funcionam 

Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas 

formas.  

1 Pedro 4:10 (NVI) 

 


Foco de Oração: Os dons do Espírito são uma maravilhada graça de Deus derramada sobre a Sua Igreja, o 

Corpo de Cristo. Cada crente tem dons que Deus deseja ser usado para servir os outros. Não para ganho pessoal 
ou auto-promoção. E, em 1 Coríntios 12: 4-6, Paulo nos descreve as várias funções dos dons. Primeiro, há uma 

variedade de diferentes dons que Deus lhe deu. A palavra no grego é "carisma" de onde vem a palavra graça. 

Eles são dons de graça. Carisma é a capacitação instantânea do Espírito Santo a vida de qualquer crente a exercer 
um dom para a edificação dos outros. Deus é capaz de dar o dom é necessário naquele momento para cumprir 

Seus propósitos através do crente. Esta é outra razão para caminhar diariamente em comunhão íntima com Deus. 

Em segundo lugar, Paulo diz que há diferentes administrações dos presentes. A palavra no grego aqui é 
"diaconia.”A mesma palavra usada por um diácono. Aqui, a diaconia é um agência ou ministério no Corpo de 

Cristo significa que o trabalho necessário para servir aos outros. Existem diferenças no trabalho utilizado com 

cada um dos dons. Mais uma vez, este não é um lugar de comparação porque cada dom é um dom da graça de 

Deus para ser usa do para servir aos outros. Em terceiro lugar, Paulo diz que há diferenças no funcionamento dos 
dons. A palavra no grego aqui é "enérgēma" a partir do qual nós temos a palavra energia. O significado aqui é a 

energia de Deus que opera através de cada crente para permitir o uso do dom que Deus deu. É sera energia de 

Deus agindo através de cada crente.Os dons do Espírito Santo são dons de Sua graça de Deus as ser ministrado 
pelo Seu poder para a edificação e serviço de outros. Deus nos deu graciosamente os dons. Estamos usando o 

que Ele nos deu coma sua energia para servir os outros? 
 

Dia 1: Passe o tempo hoje estudando as passagens sobre os dons: 1 Coríntios 12, Efésios 4 e Romanos
  12. 

 

Dia 2: Hoje, adore o Senhor pela graça que Ele tem  doado você para o uso de seus dons do Espírito. 
 

Dia 3: Peça ao Senhor para dar-lhe uma visão sobre os usos e funções dos dons do Espírito, e como isso

  pode afetar sua vida. 
 

Dia 4: Ore para que o Senhor venha te ensinar como andar no uso dos dons que Ele lhe dá para servir

   aos outros. 
 

Dia 5: Ore para que sua igreja venha aprender a operar nos dons do Espírito em verdadeira unidade. 
 

Dia 6: Interceda para os crentes em outras igrejas em sua cidade, que eles estejam usando seus dons para 

os outros servidores em Seu poder e graça. 
 

Dia 7: Ore hoje para os missionários de sua igreja para ser energizado pelo Espírito no uso de seus dons. 
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