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LIÇÃO DE DISCIPULADO DAS CÉLULAS IBREM
7º - ENCONTRO DE DISCIPULADO: OS DONS DO ESPÍRITO SANTO I

Leiamos I Coríntios – 12: 1-11
Existem duas razões para viver cheio do Espírito Santo: a primeira é porque este
é o único jeito do filho de Deus viver (Romanos 8) e outro é realizar a obra de Deus,
servir as pessoas espiritualmente, edificar o corpo de Cristo e consumar a missão de
evangelização mundial. “A Missio Dei”.
Importante saber sobre os dons
Estes dons ou habilidades espirituais não estão à disposição dos não crentes; os
cristãos não decidem quando e onde serão ativados.
É o Espírito Santo que nos enche e faz o seu poder fluir por meio de nós, de
acordo com a sua vontade, hora e lugar.
A motivação para ser usado nos dons é edificar os outros; estes dons são do
Espírito Santo e são controlados por Ele.
De acordo com vs.7 os dons são para o crescimento e edificação do corpo, através
da reunião de célula onde você é um oikodomeo = edificador
Todo crente tem um dom do Espírito Santo para ser um distribuidor deste dom e
não um receptor ou detentor. “o dom é para beneficio do outro e não próprio”.
A chave para ser usado no dom é o relacionamento e a presença do Espírito Santo
e comunhão com os irmãos da sua célula.
O dom não é para demonstrar a sua espiritualidade e sim para servir as pessoas
em sua célula; é para você ser um PAIS (Grego: filho e servo).
Você já sabe quais são os seus dons? Ore, estude e busque a Deus sobre isto.

Leiam I Coríntios 12. 1-11 e apliquem todas as frases grifadas a sua vida.
Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.2
Vós sabeis que, quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme
éreis levados. 3 Portanto vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo
Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema! e ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor! senão
pelo Espírito Santo.4 Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5 E há
diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 6 E há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7 A cada um, porém, é dada a
manifestação do Espírito para o proveito comum (edificação d o corpo) .8 Porque a um,
pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da
ciência; 9 a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de
curar; 10 a outro a operação de milagres; a outro a profecia; a outro o dom de discernir
espíritos; a outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação de línguas.11 Mas um
só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um
como quer.
Versículo para memorizar esta semana: Efésios 6.18
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