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O Ano de Semear – Os Dons do Espírito - Dons Inspiradores 

Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada 

Romanos 12:6 (NVI) 


 

Foco de Oração: Deus, em sua sabedoria deu ao Corpo de Cristo, dons que se destinam a ajudar a incentivar, 

motivar a ação e moldar a perspectiva do crente na vida. Estes são os "dons inspiradores." Paulo descreve o uso 

desses dons em Romanos 12: 6-8: Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém 
tem o dom de profetizar, use-o na proporção da

[b]
 sua fé.

 
Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine;

 
se é 

dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se é exercer liderança, que a exerça 

com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O don de profecia é a capacidade de falar a 

mensagem de Deus ao seu povo... isso significa que a narração, e proclamação da vontade de Deus. O ensino é a 
capacidade de instruir outros na Bíblia de uma forma lógica e sistemática, a fim de comunicar a verdade para o 

crescimento e compreensão. Servir é a capacidade de identificar as tarefas que precisam ser feitas na obra de 

Deus, e usar os recursos disponíveis para fazer o trabalho. O dom da exortação (estímulo) é a capacidade de ter 
alguém ao seu  lado com palavras de encorajamento, conforto e consolo e conselho para ajudá-los a ser tudo o 

que Deus quer que eles sejam. O don de dar é a capacidade dada por Deus para compartilhar os recursos 

materiais que você tem com liberalidade e alegria sem pensar em retorno. O dom de administração ou de 
organização é a capacidade de dar sentido ao corpo para a realização de objetivos dados por Deus para 

planejamentos, organização e supervisão e outros. O don de misericórdia é a capacidade de ser sensível para com 

aqueles que estão sofrendo, seja física, mental ou emocionalmente, para sentir simpatia genuína com sua miséria, 

e capaz de falar palavras de compaixão e cuidar deles com atos de amor para ajudar. Deus nos deu os dons 
motivacionais para ajudar o corpo de Cristo crescer e cumprir a sua finalidade na terra. Louve a Deus por Sua 

provisão graciosa para a Sua Igreja, o Corpo de Cristo. 
 

Dia 1: Tire um tempo hoje para louvar ao Senhor por Sua provisão dos dons de motivação para o 
   crescimento do Corpo de Cristo. 

 

Dia 2: Peça a Deus para revelar para os membros de sua igreja aqueles que têm os dons motivacionais
   do Espírito. 

 

Dia 3: Você pode citar pessoas que você sabe que tem um presente inspirador? Incentivá-los hoje. 
 

Dia 4: Ore para que as pessoas em sua igreja para ser capaz de identificar se Deus lhes deu dons 

   inspiradores. 
 

Dia 5: Ore para que o funcionamento dos presentes motivacionais em sua congregação local. 
 

Dia 6: Ore para que os  dons sejao identificados e utilizados em outras igrejas em sua cidade. 
 

Dia 7: Ore por esses dons para ser totalmente funcional entre o missionário de sua igreja. 
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