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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.
Por Antonio Fidelis

ENRAIZADOS - ESPÍRITO SANTO E VOCÊ

DONS ESPIRITUAIS

Texto Bíblico
“Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes.” 1 Coríntios 12.1
“A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao
bem comum.” 1 Coríntios 12.7
“Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.” Gálatas
5.25
Quando somos salvos por Jesus de nossa condição de pecado, recebemos por meio do Espírito Santo pelo menos um dom espiritual.
O texto de 1 Coríntios 12 nos adverte para que não sejamos ignorantes quanto a isso, ao contrário, devemos buscar compreender o
que Deus planejou que façamos com o dom que Ele nos concedeu.
Um pouco adiante no texto, ele também nos fala que o dom é para
o bem comum, devemos usá-lo para ajudar os outros.
Através do Espírito Santo também somos capacitados para a obra
que Deus planejou para nós. O Texto de Gálatas 5 nos orienta que,
já que o Espírito nos deu vida, deixemos que Ele controle a nossa
vida. Compreender o que Deus planejou para nós através dos dons
espirituais e como Ele nos capacita para isso, é o que devemos buscar.

Compartilhando
1. Você sabe qual é o seu dom? Compartilhe com o Pequeno Grupo, ouvindo os testemunhos, alguém poderá descobrir qual é o
seu dom.
2. Se houvesse uma prateleira de dons espirituais e você pudesse simplesmente ir e escolher o que quisesse, qual seria sua escolha? Compartilhe também como você acredita que o reino de
Deus seria beneficiado com isto.
3. Você crê no agir de Deus em sua vida? Crê que Ele te capacitou
para a boa obra? Compartilhe o que falta para uma ação poderosa através de sua vida. Ou se ela já acontece, como tem sido?

Tempo de Orar
• Pelos que lutam com Covid, depressão, problemas financeiros
e outras lutas.
• Pelas famílias com relacionamentos fragilizados.
• Pelas autoridades e suas decisões diante dos problemas causados pela pandemia.
• Pelos profissionais de saúde e suas famílias.

Compartilhar com as Crianças
1. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, recebemos
de Deus pelo menos um dom, que são habilidades para fazer
algo especial por outras pessoas ou pela igreja de Jesus. O que
você acha dessa bondade de Deus?
2. Dê um exemplo de bondade que você teve nos últimos dias
que acha que alegrou o coração de Deus.
3. Qual você acha que seria o resultado se todos os cristãos
usassem de bondade no mundo? Como ele seria?

