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Ano de Semear 
 

Guia de Oração 

 

45 Semana 

O Ano de Semear – Os Dons do Espírito – Dons Ministério 
 

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

 

1 Coríntios 12:5 (NVI) 



 

Foco de Oração: Além dos "dons inspiradores" que nós olhamos na semana passada, Deus tem dado o que são 
normalmente chamados de "dons ministeriais". Estes são os dons que Deus deu para o Corpo de Cristo, a fim de 

atender o crescimento e as necessidades dos outros na Igreja e fora da Igreja. Estes dons ministeriais são 

encontrados em Efésios 4:11. Dons do ministério são os seguintes: Apóstolo ... das palavra grega apostolos com 
meios aquele que é enviado, um mensageiro. É um presente dado a alguns para entrar em novos territórios, como 

testemunha, e também designa a autoridade para supervisionar as igrejas. O dom de evangelista provém da 

palavra grega, “euaggelistou,” ou aquele que declara a boa notícia. Este dom é usado como um pregador do 

evangelho e como missionário para pregar em outras terras e plantar igrejas. Filipe era um evangelista (Atos 21: 
8). O dom de pastor é da palavra grega "poimen": que tem o significado de quem cuida do rebanho, um pastor. O 

pastor observa e se preocupa com o bem-estar da igreja. O dom do professor vem do grego palavra "didaskalos" 

e tem a idéia de alguém que é um instrutor, alguém que é oferecida por Deus para instruir a igreja nas verdades 
de Deus, principalmente a partir da Bíblia. O professor tem a capacidade dada a Deus para abrir a Verdade e 

instruir o Corpo de Cristo nos caminhos de Deus. O dom de Administração vem da palavra grega "kubernesis", 

que tem a idéia de governar. Esta é a capacidade de orientar o corpo para a realização de objetivos dados por 
Deus por meio do planejamento de oração, organização e supervisão de outros. A palavra é usada às vezes de um 

timoneiro de um navio. Todos esses dons ministeriais são dados por Deus para o funcionamento da igreja, a fim 

de edificar a igreja e dirigi-la para a obra de Deus aqui na terra até o seu retorno. Louve a Deus por Sua infinita 

sabedoria para criar esses dons para que o Corpo de Cristo será capaz de avançar avançar o Evangelho até que 
toda língua e nação viagem e ouviu o Evangelho. 
 

Dia 1: Graças a Deus hoje para aqueles que em sua igreja que receberam esses dons ministeriais. 
 

Dia 2: Ore para que o Senhor venha chamar as pessoas certas com dons ministeriais para servir sua

   igreja. 
 

Dia 3: Ore hoje para aqueles que você sabe que têm esses dons, que Deus irá permitir e incentivá-los a 

usar seus dons para a edificação da igreja. 
 

Dia 4: Ore para que os dons do ministério será honrado e aceito pelos membros de sua igreja. 
 

Dia 5: Ore para que outras igrejas em sua cidade iria reconhecer e operar nos dons ministeriais. 
 

Dia 6: Ore para que o uso dos dons do Espírito Santo irá edificar o Corpo de Cristo na sua cidade, na 
unidade do Espírito Santo. 

 

Dia 7: Ore pelos dons do ministério para ser operacional nos campos missionários onde sua igreja tem 

missionários. 
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