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

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

 

1 Coríntios 12:6 (NVI) 



 

Foco de Oração: Os dons de manifestação são dados por Deus para fazer a obra de Deus em determinadas 

situações para demonstrar o poder sobrenatural de Deus (I Coríntios 12: 7-11) Estes dons são o resultado da 

energia sobrenatural de Deus trabalhando através do crente como um testemunho de o poder de Deus para 
realizar a Sua obra na Igreja e pela Igreja. Eles são chamados de dons manifestos  porque eles se manifesta  ou 

dar a conhecer o poder de Deus de uma forma aberta. A "palavra de sabedoria" é o poder de Deus para dar 

aplicação relevante e prática específica das verdades de Deus a uma pessoa ou situação particular. O dom de 
uma "palavra de conhecimento" é dado capacidade  de Deus para apresentar uma palavra clara ou ter uma visão 

clara em uma situação particular. Além disso, a capacidade de fazer as verdades de Deus clara para os outros. O 

dom de "fé" é a capacidade de Deus para ser firmemente persuadido das promessas de Deus e a capacidade de 

realizar a Sua palavra em uma circunstância particular, e a capacidade de avançar até essas coisas serem  
realizadas. O dom de "cura" é a capacidade de ser usado por Deus como um instrumento através do qual o povo 

de Deus estão inteiros fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. O dom de "milagres" é a 

capacidade dada a Deus para realizar atos poderosos que as testemunhas reconhecem são sobrenaturais e 
demonstram que o Senhor, Ele é Deus. Esse dom sempre dá atenção para a glória de Deus e não para a pessoa. O 

dom da "profecia" é a capacitação de Deus para falar sobre a mensagem de Deus para o Seu povo e declarar a 

vontade de Deus para o seu povo. O dom de "discernimento" é a capacidade dada a Deus para distinguir entre a 

verdade e o erro, e os falsos ensinos, e se um ensinamento é de Deus, Satanás ou homem. Os doms de "línguas e 
interpretação de línguas" é a capacidade de falar em uma língua não conhecida anteriormente, de modo que os 

incrédulos podem ouvir a mensagem de Deus. E a capacidade de traduzir a mensagem de alguém que tenha 

falado em línguas. Todos estes dons de manifestação concentra a atenção das pessoas sobre a grandeza de Deus 
e não na pessoa usando o seu dom. 
 

Dia 1: Hoje, louvo a Deus pelos dons especiais que Ele tem dado que exibem sua natureza e poder. 
 

Dia 2: Peça ao Senhor para dar esses dons em sua igreja para a glória do seu nome  uma testemunha. 
 

Dia 3: Ore para que os dons de manifestação seja usado no poder do Senhor e com a sabedoria divina. 
 

Dia 4: Agradeça ao Senhor por Sua sabedoria em como ele distribui os vários presentes para as pessoas

   em sua igreja. 
 

Dia 5: Peça ao Senhor para abençoar outras igrejas com o pleno funcionamento dos Dons do Espírito. 
 

Dia 6: Ore para a plena implementação dos Dons do Espírito em sua cidade para que o Evangelho sairá 

com o poder do Espírito Santo. 
 

Dia 7: Ore especialmente para que os dons de manifestação esteja  operacionando no campo de missão 

para o alcance dos perdidos 
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