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Guia de Oração 

 

48 Semana 

O Ano de Semear –Os Dons do Espírito–Dons em Funcionamento, Corpo Saudável 
 
 Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em 

que cada parte realiza a sua função. 

 

Efésios 4:16 (NVI) 



 

Foco de Oração: Assim como no corpo humano, quando todas as partes estão funcionando como eles foram 

planejados para funcionar, o corpo é saudável. Paulo está ensinando aqui em Efésios 4, que a saúde do Corpo de 

Cristo depende de cada membro em funcionamento o seu papel adequado. O objetivo do trabalho dos dons do 
Espírito Santo é que a Igreja pode tornar-se maduro, estável e se tornar como Cristo. Paul também afirma em 

Efésios 4, que o objetivo do trabalho dos dons do Espírito Santo é que o Corpo de Cristo pode ser maduro e 

estável, não soprado aqui e ali com vários ventos de doutrinas (comparada 14). O remédio para isso é a 
instabilidade dos dons do Espírito no trabalho para trazer o corpo de Cristo na unidade da fé, e um conhecimento 

do Filho de Deus (vs. 13). O conhecimento do Filho de Deus é uma compreensão profunda de tudo o que Cristo 

fez por nós em sua morte, ressurreição e ascensão. O desejo de Deus é que a Igreja pode crescer neste 

conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras 
palavras, que vai se tornar tudo o que Cristo tem destinado para nos tornarmos, em Cristo. Isso acontecerá 

quando cada membro está vinculado juntamente com os outros e cada parte faz a sua parte para que o Corpo de 

Cristo cresça. Isso acontece na atmosfera de amor mútuo (vs. 16). Estes são os objetivos maravilhosos que Deus 
tem para nós, mas, como em muitos casos, é dependente de nós fazer a nossa parte. Encontre os dons espirituais 

que Deus quer que você use, deixe que Ele te ensine como usá-los com uma atitude de amor para os outros 

membros da Igreja, e juntos vamos crescer no conhecimento da Filho de Deus, e na maturidade para representar 
Dele nesta terra até que Ele volte. 
 

Dia 1: Tire um tempo hoje para adorar ao Senhor para Seus desejos para nós estar maduro e estável em

   nossa fé 
 

Dia 2: Agradeça ao Senhor por Seu desejo de que nós todos cresçam  na plenitude de Cristo, tudo o que

   Ele tem para nós. 
 

Dia 3: Ore pela estabilidade, maturidade e unidade de sua igreja local de acordo com Efésios 4. 
 

Dia 4: Ore para que o Espírito Santo venha ensinar a seus membros como ministrar um ao outro na
   atmosfera do amor de Deus. 
 

Dia 5: Ore para que os membros de sua igreja cresça em seu conhecimento do Filho de Deus. 
 

Dia 6: Ore todas essas coisas em Efésios 4, nas igrejas em toda a sua cidade em unidade. 
 

Dia 7: Ore para que os trabalhadores que são necessários no campo missionário para ensinar essas 

verdades para as igrejas. 
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