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43 Semana 

O Ano de Semear – Os Dons do Espírito - Variedade dos Dons 

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

1 Corintios 12:4 (NVI) 

 


Foco de Oração: A fim de realizar a obra de Deus na terra, o Senhor deu a cada crente dons para a edificação do 

Corpo de Cristo, para que Sua Igreja será capaz de realizar esse trabalho. E Paulo nos ensina que Deus nos deu 
uma variedade de presentes para este fim. Cada crente é diferente, com diferentes personalidades, de diferentes 

origens e experiências diferentes. Deus não fez os crentes como uma linha de montagem de cortador de 

biscoitos. Ele é o nosso criador, e só Ele sabe tudo sobre como Ele nos fez. Em Sua criatividade e infinita 
sabedoria, Deus ordenou que houvesse uma variedade de presentes dados que combinam perfeitamente com 

aqueles que Ele iria usar para seus propósitos. Paulo relaciona esses dons em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e 

Efésios  em três categorias gerais 4 Muitos estudiosos grupo bíblico: "presentes inspiradores" para incluir os 

dons de profecia, de servir, de ensino, exortando, dando, organização e misericórdia. "Dons ministeriais" 
incluem apóstolo, evangelista, professor, profeta, pastor, e os dons de ajuda e administração. A terceira categoria 

são os "presentes Manifestação", que incluem a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, 

operação de milagres, profecia, discernimento, o dom de línguas e interpretação de línguas. Em 1 Coríntios 
12:31 e 14: 1, Paulo nos exorta a buscar os melhores dons. Os mais adequados para o ministério que Deus nos 

deu. Muitos vêem os dons do Espírito como uma espécie de mistério. No entanto, na realidade, os presentes são 

um jardim maravilhoso que Deus colocou à disposição para a Igreja, a fim de cumprirmos a Sua missão até que 
Ele volte. Que maravilha de nosso amado Senhor para nos dar esses dons de Sua graça. Não vamos negligenciar 

os dons que Deus disponibilizou para nós. 

 
 

Dia 1: Adore o Senhor, hoje pela Sua infinita graça e sabedoria para dar à Sua igreja os dons do Espírito. 
 

Dia 2: Ore por outros crentes hoje que pode descobrir a maravilhosa verdade dos dons do Espírito. 
 

Dia 3: Encontre tempo para encorajar outros crentes a buscar e usar os dons que Deus lhes deu. 
 

Dia 4: Peça ao Senhor para ensiná-lo a buscar os "melhores dons" que Ele tem dado a você para servir
   aos outros. 
 

Dia 5: Ore por uma unidade na sua Igreja local a respeito da compreensão e uso dos dons. 
 

Dia 6: Peça ao Senhor para levantar a Igreja em sua cidade que estará cumprindo suas finalidades, 

operando nos dons do Espírito. 
 

Dia 7: Peça ao Senhor para dar um incentivo especial hoje aos missionários que você conhece. 
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