
Vocação Ministerial - Você tem chamado?  
Rab. Marcelo M. Guimarães – maio de 2016 

1. Escutar o Chamado? Sem silêncio não se 

escuta  

2. Não tem livro melhor do que a Biblia para 

conhecer os vocacionados de D´us. O 

próprio povo foi escolhido e vocacionado 

com uma missão: a redenção da terra! 

3. Todos somos chamados para uma vocação 

básica: Ser Humano e procurar a justiça de 

D´us. Ex. Yeshua foi muitíssimo humano em 

todas as áreas. 1 
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ALGUNS PASSOS (fases) SOBRE A VOCAÇÃO 

1. A Raiz da vocação: - o ventre de nossa mãe 

(Sl139:13) para D´´, mas para nós, nossa 

vocação começa no dia que a entendemos. 

2. A vocação não tem um modelo padrão - cada 

um sente o Chamado de D´us de um jeito e 

em situações diferentes. Ex. Oséas e Gomer 

descobrem a vocação através do amor que os 

unia. Jó, um velho questionador que se torna 

um vocacionado. 

3. A vocação inclui todos os tipos de pessoas. Ex. 

os apóstolos de Yeshua (ver no final) 
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4. A vocação sempre visa o próximo, um povo, 

uma situação: - Ex. D´us ouviu o clamor e o 

gemido de um povo e levantou Moisés (Ex3:7-

10). Podemos afirmar que a vocação de D´us é o 

grito do povo oprimido, perdido e sem esperança. 

5. Fase da Resistência, da aceitação e da dúvida 

– Ex. A resistência de Abrão, Moisés, Elias.  

No caso de Abraão: Gn12: “Sai de tua terra e do 

meio de teus parentes...Farei de ti uma grande 

nação e te abençoarei ...”Ele tinha 75 anos 

quando partiu de Harã com sua mulher. 
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I) As fases de resistência de Abraão: 

i.Elieser (D´us ajuda)-(Gn15:1-6). Abrão quis 

adotar Eliezer como filho e então este teria netos, 

bisnetos. A resposta de D´´ foi NÃO! 

ii.Ismael (D´us ouviu-Gn16:1-16) um filho de 

Abraão com a escrava Hagar de Sara. A 

Resposta de ´D´´ foi NÃO! Abraão voltou a estaca 

zero. 

iii.Isaac (riso) – Gn18:1-8- Abraão recebe a visita 

de 3 peregrinos que disseram Sara teria um filho 

(Abraão e Sara riram) pois eram velhos. Ali 

estava a resposta de D´´; 
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iv – O nascimento de Isaac reacendeu a fé e o 

chamado de Abraão. Mas, aí veio a prova:”vai 

sacrificar o teu filho Isaac no lugar que eu te 

mostrar”(Gn22:1-2). Confusão! Tudo volta a 

estaca zero de novo 

v-Aprovação - Abraão obedeceu e D´´proveu o 

Cordeiro. 

 Conclusão: sacrifique o seu “Isaac” para que a 

esperança seja colocada em D´´, só Nele. Ex. 

meu caso (meu trabalho, meu estilo de vida, meu 

casamento, minha familia) 
5 
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II) As fases de resistência de Moisés – Ex 3:1... 

i.Quem sou eu? Ex 3:11- Não tenho 

capacidade...sou gago...”Serei a sua Boca”... 

ii.Meu povo não acreditará em mim, Qual é o Seu 

nome? – Ex3:14- Ihiê asher ihiê (Eu me tornarei 

aquilo que tu queres que eu me torne”), tradução 

do “eu sou o que sou” 

iii.O rei do Egito não me deixará sair com meu 

povo - Ex3:19-Estenderei minha mão forte e farei 

maravilhas... 

iv.Não teremos bens?Ex3:22 – despojarei os egípcios. 

 

6 



Vocação Ministerial - Você tem chamado?  
Rab. Marcelo M. Guimarães – maio de 2016 

v.D´us confirma nossa vocação fazendo 

milagres, como fez a Moisés-Ex4:1-12: a vara 

(cobra), a mão leprosa, a água em sangue. Ex 

pessoal (mulher com cancer, Sr.Weiess, avião) 

vi) Tudo bem, mas mande meu irmão 

comigo.Ex4:14- D´´ levantou Arão 

vii) Jetro, o sôgro conselheiro: Vai-te em paz! 

Moisés aceitou a vocação dada por D´us. Agora 

teria que enfrentar os “demônios” do Egito 

Agora, o que teria acontecido na história da 

humanidade se Moisés não tivesse ido? 7 
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III) Resistência de Elias – Sec IX a.C – Rei 

Acabe e Jezabel 

i.Elias passou por profunda depressão, fugindo 

de Jezabel. É a crise e dúvida de muitos de nós 

(IRe19:2-6) 

ii.Elias volta às raízes e redescobre a vocação. 

Ele era o único profeta que sobreviveu. Ele 

desperta e caminha 40 dias e 40 noites até o 

monte Horebe (Sinai), local da aliança eterna 

iii.Elias estava confuso, pois foi em nome de deus 

(baal) que Jezabel matou os profetas de D´´. Mas, em 

nome Deste ele mata 450 (IRe18:40) 
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Iv-Elias sentiu a direção de D´´ no silêncio (col 

demamach dakach) = “murmúrio de uma brisa 

suave”. Elias estava só, o povo estava no exílio 

da Babilônia. D´´ não estava no furacão, 

terremoto ou fogo (IRe18:38). D´´ estava 

tratando o Seu povo no exílio. Elias enxergou 

essa Luz (encontro do vocacionado com D´´) 

v) Elias partiu para ungir Eliseu como profeta. 

Renasce a profecia, a luta pela justiça através 

da vocação de um profeta. 
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IV- A confirmação da vocação de Jó 

- Pensamento da época (séc V a.C):  

 sofrimento e pobreza vem do maligno e 

 bem-estar e riqueza vem de D´´. 

- Jó era justo e correto, por que ele sofria? 

- Conflito de Jó:  

 cabeça x coração e tradição x consciência 

- Toda a história de Jó se passa como estivesse 

diante de um tribunal: por lado Jó debatia com seus 3 

amigos defendendo o coração e consciência, sendo 

contra o pensamento da época e seus amigos o contrário 10 
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i. Jó foi fiel à sua vocação, segue sua 

consciência e o coração e não a tradição 

ii. Vocação nasce do coração e da consciência 

iii. Jó se rebelou de fato, não foi contra D´us, 

mas contra o deus de seus 3 amigos, Elifaz, 

Baldad e Sofar. 

iv. Conclusão: Jó 42:5-6: - Jó acusa a si mesmo, 

arrepende no pó e na cinza 

v. Sentença: surpresa trágica: os 3 amigos que 

defenderam “Deus”, falaram mal de D´´ e Jó que 

atacou D´´ o tempo todo, falou bem de D´us. 11 



Vocação Ministerial - Você tem chamado?  
Rab. Marcelo M. Guimarães – maio de 2016 

V) Isaías nos ensina um novo jeito de trabalhar 

com o povo: entendendo a vocação de Israel 

-Israel foi escolhido para servir a humanidade 

(Is 42:1-6;49:1-6;50:4-9) 

Segundo Isaías há 3 características de uma 

vocação: acolhida, diálogo e comunhão: 

i.Acolher o povo com ternura, pois são cativos e 

oprimidos (Is40:1): consolai o meu povo 

ii.Diálogo: ensinar dialogando em pé de igualdade. 

Isaías nos ensina ESCUTAR E DIALOGAR. 

Devemos ensinar como discípulos e não como 

donos da verdade. 
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iii – Comunhão: reunião semanal, orar, meditar e 

ajudar. O convívio do vocacionado com o povo. 

O vocacionado não só fala de D´´ mas O revela 

O servo de D´´ é sempre luz para as nações  

(Is 42:6 e 49:6) 

iv – Os vocacionados: - estão centrados numa fé 

renovadora e esclarecedora que enfraquece o 

poder dos poderosos. 
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VI -  A fidelidade de Yeshua à sua vocação 

i.Eu sempre faço o que o Pai me manda fazer 

(Jo12:50). Meu alimento é fazer a vontade 

daquele que me enviou e levar a termo a sua 

obra (Jo4:34) 

ii.Yeshua progressivamente toma consciência de 

sua vocação. Começou com o SIM de Maria e 

terminou com o SIM na hora da morte (Jo19:30) 

iii.A comunhão entre Yeshua e o Pai não era 

automática. Ele lutou muito para obedecê-Lo, sendo fiel 

à sua vocação 
14 
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iv-O vocacionado revela Aquele que lhe chamou 

Quem vê  a mim vê o Pai (Jo14:9; Lc4:18-19) 

v- Yeshua irradia sua vocação: reconstrói a 

comunidade, a imagem do rosto de D´us. Ml3:24, 

instruindo-a, convivendo com ela, curando-a, 

trazendo a alegria, a paz e a justiça do Pai, a 

final ele anuncia e vive o REINO DE D´US. 

vi-Todo vocacionado é perseguido, ganha 

simpatia do povo e muitas vezes antipatia dos 

líderes de sua época. Seus compatriotas queriam 

sempre matar Yeshua 
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vii- Todo vocacionado lidera e atrai outros para 

trabalhar e somar esforços para sua missão. 

Vem e segue-me! – Yeshua formou cada um! 

viii-Yeshua agregou discípulos simples e 

diferentes, cada um com uma habilidade 

própria: 

• Pedro(generoso e entusiasta,Mc14:29-31);  

• Tiago e João, dois irmãos que estavam dispostos a 

sofrer, embora eram bravos (Lc9:54) 

• Tomé era teimoso e Natanael era bairrista 

• Judas, era tesoureiro e Matheus republicano. 
16 
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ix-A opção pelos pobres e excluídos faz parte 

da vocação. Vários ex.: pecadores, prostitutas, 

hereges, pobres, etc. 

x- Yeshua orante ensina a orar, desde seus 12 

anos a gente vê Yeshua orando o tempo todo e 

até a hora de sua morte: Pai em tuas mãos 

entrego meu espírito (Lc23:46) 

xi- O vocacionado é apaixonado pelas coisas 

do Reino de D´us, como Yeshua foi. 

xii-O vocacionado busca sempre a Santidade 

através da justiça (Lv20:7 e Is 5:16) 
17 



AS ETAPAS DE UMA VOCAÇÃO 

0 TEMPO 

Necessitamos de 

tempo 

V
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OUVIR O CHAMADO DE D´US 

OUVIR SEUS FAMILIARES 

  

NO TEMPO CERTO, TOMAR A DECISÃO 

INICIAR SEU CHAMADO  

HAVERÁ PROVAÇÕES 

 HAVERÁ FRUTOS 

                       

1º. 

chamado 

Consagração 

do chamado 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

D´US COLOCARÁ PESSOAS AO 
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PRÁ ENCERRAR: 

 

- COMO CONCILIAR A VIDA PESSOAL E 

MINISTERIAL? 

 

- O QUE SE ESPERA DE UMA GERAÇÃO 

RESTAURADA? 

- Bom acampamento!!!Na revelação DELE! 
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