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O Ano de Semear – Os Dons do Espírito – Um Corpo Muitos Membros 
 
 Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, 

formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 

 

1 Coríntios 12:12 (NVI) 



 

Foco de Oração: A fim de nos ajudar a compreender o funcionamento dos dons do Espírito no Corpo de Cristo, 

a Igreja, Paulo usa a ilustração do corpo humano. Paulo quer nos fazer entender que a Igreja, que é o Corpo de 

Cristo na terra, é composta de muitos membros diferentes, cada um com uma função e finalidade diferente, mas 
todos são uma parte do corpo. Por que isso é importante? Porque ele é a nossa tendência humana para priorizar e 

fazer julgamentos sobre a importância de uma parte sobre a outra. Na verdade, Paulo  ensina que as partes que 

parecem ser o menos importante, a menos atraente, são aqueles que são mais essenciais. A beleza do corpo 
humano é a maneira que Deus fez todas as diferentes partes a trabalharem em conjunto para o benefício de cada 

parte e em benefício do corpo como um todo. Não há comparação de dizer, porque eu não sou como ele, ou ela, 

eu não sou importante no corpo (versos 15-17). Cada membro do Corpo de Cristo é colocado no corpo para um 

propósito particular pelo plano, expressa o projeto de Deus. Isso significa que você e os seus dons são 
absolutamente essenciais para tornar o Corpo de Cristo que Deus projetou para ser. Não há "segunda classe" 

membros do Corpo de Cristo, cada membro é essencial para o bom funcionamento dos propósitos de Deus para a 

sua Igreja aqui na terra. Desejo do Deus é que todos os membros do Corpo de Cristo cuidar um do outro, de 
modo que não haverá qualquer divisão em Seu corpo (I Coríntios 12:25). Usando nossos próprios dons 

espirituais, cada um de nós tem um papel a cumprir os propósitos de Deus aqui na terra até que Jesus volte. Não 

percamos de vista os propósitos de Deus, projeto de Deus e as instruções de Deus para nós. Como todos nós 
cumprimos a nossa parte, nós juntos será feita completa e madura, sem deixar faltar nada para a obra que Deus 

nos deu. Vamos levar a sério os propósitos de Deus para dar-nos os dons do Espírito, e usá-los como Ele nos 

ensinou. 
 

Dia 1: Leia novamente as passagens em I Coríntios 12 e Efésios 4 sobre os Dons do Espírito. 
 

Dia 2: Louvado seja o Senhor por Sua sabedoria em dar os dons do Espírito para a edificação do Corpo

   de Cristo. 
 

Dia 3: Ore pela unidade do Corpo de Cristo, tal como descrito em Efésios 4. É a vontade de Deus. 
 

Dia 4: Ore por cada membro a entender a sua importância para a saúde do Corpo de Cristo. 
 

Dia 5: Ore para que os dons do Espírito para ser usado na unidade e humildade em sua igreja. 
 

Dia 6: Interceda hoje pela maturidade e unidade do Corpo de Cristo em sua cidade. Ore pela unidade 

entre as igrejas e pastores. 
 

Dia 7: Peça ao Senhor para trabalhar de uma maneira especial através dos dons do Espírito nos campos 

missionários, especialmente onde há perseguição aos cristãos. 
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