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Texto áureo:
EFÉSIOS 4
8 Pelo que diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.

Texto da leitura bíblica em classe:
ROMANOS 12.3-8
3 Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que
convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu
a cada um.

4 Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a
mesma operação,

5 assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos
membros uns dos outros.

6 De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada: se é profecia, seja
ela segundo a medida da fé;

7 se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino;

8 ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que
preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria.
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1 CORÍNTIOS 12
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 Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.
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