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Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação 1 Tim 4:9

O CHAMADO
“INTRODUÇÃO”
PROPÓSITO DO CURSO:
A) Orientar o aluno a respeito do eterno propósito de Deus na sua vida
B) Adquirir entendimento e sabedoria Bíblica a respeito do seu chamado
C) Poder saber a diferença ministerialmente entre o chamado e a separação
D) Ter equilíbrio nas Escrituras sobre a vontade de Deus e o livre arbítrio do homem
E) Compreender que o ponto de vista divino é eterno, e o homem é limitado ao tempo
F) Aprender que pode crer naquilo que não plenamente compreender ou entender
G) Buscar a mente do Senhor sobre Sua vontade na sus vida
H) Aprender a descansar no Senhor à respeito do seu chamado
I) Aprender mais sobre a grandeza do Deus vivo
J) Ver princípios sobre o chamado na leitura Bíblica

OBJETIVOS:
Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de:
A) Começar a ser iluminado sobre a esperança do seu chamamento
B) Começar a exercer ações correspondentes sobre o chamado de Deus na sua vida
C) Crescer no conhecimento e exercício do seu chamado
D) Entender melhor sobre o tempo de separação e não correr em frente do Senhor
E) Saber a diferença entre talentos humanos e unção divino
F) Saber que os talentos nunca poderão substituir a unção e o chamado
G) Aprender a ser satisfeito com o seu chamado
H) Estar sensível a Deus a respeito do Seu plano para sua vida
I) Começar santificar sua vida para a separação do chamado ainda futuro

O CHAMADO
“ETERNIDADE E TEMPO”
LIÇÃO UM
I - Quando Foi Determinado E Quando Se Manifestou:
A) No Princípio / Deus é o Criador do tempo: Gn 1:1; Jo 1:1
1 - O Princípio, é a divisão entre as eternidades; alfa e ômega: Ap 21:6, 22:13
2 - Eu Sou, este é Meu nome eternamente / O eternamente existente: Ex 3:14,15
3 - Em verdade, em verdade eu vos digo: antes de Abraão Eu Sou: Jo 8:58
B) Como Criador do tempo, Deus existe fora do tempo e não está limitado a tempo: Jo 1:1
1 - Ele é o mesmo e não muda dentro da totalidade da eternidade: Ml 3:6
2 - Jeová era, é, e será para sempre, tudo ao mesmo tempo
3 - Porque assim diz o Alto, o Sublime, o que habita na eternidade: Is 57:15
4 - O tempo foi criado para o homem, porém, Deus habita na eternidade: Sl 19:1
5 - O universo é a criação de Deus para o mecanismo e a manifestação do tempo
6 - Você estava no pensamento de Deus desde a criação do tempo: Ap 13:8
7 - O tempo manifesta o que Deus já viu na eternidade: 1Tm 2:6;3:16
8 - Deus viu a vitória antes do tempo começar a existir: Ap 20:10:15
9 - Deus já conhecia Jeremias na eternidade / o consagrou profeta às nações: Jr 1:5
C) Deus é Senhor do tempo: Ap 21:6
1 - Ele vê eventos da eternidade como já feito: Ef 1:4,5; II Tm 1:9; Ap 13:8; Rm 4:17
2 - Nos escolheu nele; em Cristo / O Pai viu você em Cristo: Ef 1:4
D) ACONTECEU E ACONTECERÁ: Jl 2:28; Lc 17:28; Ap 22:6
1 - Na plenitude dos tempos houve uma interseção de eternidade e tempo: Gl 4:4
E) A revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora
tornou-se manifesto: Rm 16:25b, 26; 3:16; 2 Tm 1:9
1 - Aquilo na eternidade guardado no conhecimento de Deus é mistério: Dt 29:29
2 - Através da Palavra, o que era mistério é revelado aos homens: Mt 4:25

II - Permissão Divina Para Continuar Ou Ordem Para Aparecer: Mt 14:28,29
A) Protocolo, como se aproximar de um rei ou embaixador; obediência não é opcional
B) Habilidade de fazer o que não podia fazer antes; Pedro andou sobre as águas
C) Quando Deus fala, Ele não inclui detalhes do chamado. VEM! Você obedece pela fé
1 - Não fala como vir com detalhes; o chamado é simples e breve
2 - Não fala venha acompanhado / o chamado é individual: Gn 12:1
3 - Não fala se pessoas serão a seu favor ou contra; se for fácil ou difícil: Venha!
D) Até o chamado, só estamos balançando no barco da rotina: o dia a dia; pescando
1 - Andar com Deus é RADICAL; sobre as águas da vida e o impossível
2 - Andou Enoque com Deus; e já não era, porque o tomou para si: Gn 5:24
3 - O Senhor recebe os primeiros frutos para si mesmo; Jesus: Lv 23:39

O CHAMADO
“ETERNIDADE E TEMPO”
LIÇÃO UM (continuação)
II - Permissão Divina Para Continuar Ou Ordem Para Aparecer: Mt 14:28,29
E) O chamado de Deus automaticamente significa a aceitação e qualificação: Jo 14:6
F) No chamado é subentendido o que você pode fazer com a ajuda divina: II Pd 1:3,4
G) As pessoas chamadas conhecem a graça de Deus: 2 Co 12:10
1 - Os chamados reconhecem sua própria fraqueza; inabilidade: 2 Co 1:26-29
2 - O pensamento que merecerá por qualificação humana, não receberá o chamado
3 - Se pensar que tem talentos suficientes não vai poder usá-los: 1 Sm 17:38,39
4 - A fraqueza é uma qualificação do chamado; não auto- suficiente: 2 Cr 1:10
H) Os que conhecem seu chamado não são envergonhados pelos talentosos: Ef 2:10
1 -Talento nunca substitui o chamado: 2 Rs 2:3,5,7
2 -Talento e boa vontade nunca podem tomar o lugar da unção: At 19:13-16

III - Não Muitos Sábios, Poderosos, Nobres: I Co 1:26:28
A) Deus viu tudo na eternidade e por último você ouviu /obedeceu: Rm 8:28:30
B) A fraqueza do homem converte em glória e honra para Deus: 1 Co 1:29
C) Todo Poderoso; Aquele que tem habilidade de convencer, sustentar e suprir
1 - Apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó como o Deus Todo Poderoso: Ex 6:3
2 - Eu Sou o Deus Todo Poderoso: anda na minha presença: Gn 17:1
D) Aquilo em que mais nos orgulhamos Deus nem toca; a oferta de Caim: Gn 4:3-7
1 - Abraão teve que aprender sobre fraqueza para Deus usá-lo: Rm 4:19; Hb 11:8
2 - Moisés teve que desaprender as ciências e a língua dos egípcios: At 7:22,30
Hb -11:23:25
E) Vinde a Mim todos que estais cansados e sobrecarregados: Mt 11:28

IV - Eleição Pela Fé Em Cristo Jesus, O Eleito: I Pd 2:6
A) Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado p/ justiça; justificação pela fé: Gn 15:6
B) Com Abraão foi o início do povo de Deus, os descendentes da fé: Rm 4:1
1 - Os descendentes eram filhos da promessa / em Cristo você é filho: Rm 9:8
2 - A Israel pertence à adoção porque é da fé: Rm 9:4
3 - Agora nós somos aceitos no Amado: Ef 1:5,6
4 - Na Nova Aliança somos descendentes de Abraão, a promessa : Gl 3:29
C) As Boas Novas pertencem aos da fé em Cristo Jesus: Rm 1:16, 5:1; Jo 5:24
D) Eleitos; aqueles que ouvem e respondem ao chamado do Senhor: Mt 7:14,22:14
E) Fé lida com o livre arbítrio para ser convencido da sua vontade: Rm 8:8; Hb 11:6
1 - Jesus sempre agradou o Pai porque sempre ouviu e obedeceu: Mt 3:17; Jo 8:29
2 - Quando você agradar o Senhor, vai entrar no favor Dele: 2 Sm 7:4-29
F) Você é quem confirma o seu chamado e eleição, não Deus: 2 Pd 1:10

O CHAMADO
“O CHAMADO E A ELEIÇÃO”
LIÇÃO DOIS
I - A Presciência De Deus: Rm 8:28:30
A) Conhecimento de Deus sobre todos os propósitos do homem antes de acontecer,
ou seja, Deus já viu acontecer do ponto de vista da eternidade:
1 - Assim Ele conhece quem está no livro da vida: Ap 3:5; 13:8; 17:8; 20:15
2 - Assim Ele chama os que respondem à Sua voz: Jo 6:44; 10:26,27
B) Mesmo com esta presciência, Deus não deixa de sentir quando acontece: Gn 6:5-7;
11:5:8; 18:18-21; Ex 2:24,25; Sl 1:6; Jr 17:10
C) Jesus foi morto antes da fundação do mundo: Ap 13:8; Mt 27:51,Mt 26:54
D) A misericórdia de Deus é independente da onisciência: Lm 3:22; 1 Rs 8:25; 11:1-3

II - Preordenação Versus Predestinação:
A) Grego; prooridzo: determinar antes; O prefixo pré indica o que vem antes ou o que
antecipa Ex: preocupado, predestinado, Preordenado a predestinação e a ordenação
vêm no ponto de vista de Deus, que vê princípio e fim: Ef 1:5,11, Gl 1:15, Lc 1:11:17
B) Deus determinou que Cristo morresse pelo mundo: Is 6:8; At 4:28; Hb 10:5; Ap 13:8
1 - Não declara enm determina quem estas pessoas são
2 - Deus viu quem estaria em Cristo; conformado à Sua imagem: Rm 8:29
3 - Cristo foi preordenado desde a eternidade: 1 Co 2:7
C) A lei de Deus foi preordenada; não que indivíduos se conformassem à lei: Gl 3:11:29

III - Relação Entre A Eleição E A Desobediência À Palavra De Deus:
A) Entender a Palavra com o coração, se converter e ser salvo: Is 6:9:10
B) Quando não recebe o dom gratuito de Deus: Jr 26:4:6, At 13:46; 18:6 Ap 2:5
C) Juízo vem quando não se atenta às palavras do Senhor: Jr 6:19; 35:17; Zc 7:12
D) Recebendo a Palavra / Jesus, entrando em aliança faz que O Senhor recebe todos
que nEle crê: Jo 1:12
E) Rejeição da Palavra leva o homem a ser rejeitado: Pv 1:24:32; Jo 12:48; Hb 2:1:3

IV - A Soberania De Deus:
A) Definição: “supremo poder e absoluto domínio sobre toda a criação”
B) Deus escolheu limitar a si mesmo, a ser sujeito à Sua própria Palavra: Sl 138:2b
C) Em nenhum lugar da Bíblia encontra-se que Deus usa Seu poder injustamente: Gn
14:18:20; 24:3; Ex 9:29;15:18; Dt 4:29; 10:14; I Cr 29:11:12; Sl 89:11
D) A vontade de Deus é que TODOS se arrependam e cheguem ao pleno
conhecimento da verdade: Cl 1:9; 1 Tm 2:4; 2 Pd 3:8

O CHAMADO
“O CHAMADO E A ELEIÇÃO”
LIÇÃO DOIS (continuação)
V - Eleição:
A) Definição de eleito: “escolhido / o que recebe o chamado”: Mt 20:16
B) A determinação depende do homem porque o juízo é por obediência à verdade
C) Deus não faz acepção de pessoas, portanto, todos qualificam: Rm 2:11; Tg -2:9
D) O amor trata todos do mesmo jeito e julga conforme a Sua Palavra: Jr 17:10;Ez 18:30;
Os 12:2; Pv 24:12; Mt 16:27; II Co 10:9; Ap 20:11:15
E) Não existe referência de que Deus só salva certos indivíduos: Jo 1:12; 3:16; 6:47
1 - Os judeus, os eleitos de Deus, rejeitaram o Evangelho: At 13:45:49
a - Após ser escolhido, é possível negar a verdade e perder-se: 2 Pd 2:15,20-22
b - Os Judeus como eleitos: Rm 1:16;3:1-6; 9:4,5; Mt 15:21-28; 21:33-46; Jo 1:11
2 - Os judeus estavam falhando apesar da eleição: Rm 9:1-24
3 - Quando os gentios ouviram, eles creram e por isso foram ordenados
4 - O plano de Deus continuou o mesmo com a eleição dos judeus e os gentios
F) O plano de Deus é de salvar os que crêem, de todas as nações: At 10:34,35
G) Ordenado no grego; tasso: apontar, arranjar, designar:
1 - Ordenado: At 22:10
2 - Com respeito: At 15:2
3 - Destinado: At 13:48
H) Porque Deus escolheu Jacó - porque ele honrou a aliança / Esau rejeitou: Rm 9:13
1 - Viu a disposição de Esaú e que desprezou a primogenitura: Hb 12:16
2 - Jacó procurou a bênção de Deus: 1 Sam 2:30
I) Porque Deus escolheu Abraão, Davi e outros?
1 - Porque Abraão iria ordenar seus filhos depois dele: Gn 18:19
2 - Porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus: At 13:22
3 - Porque você foi escolhido? Porque creu em Jesus: Jo 5:24

VI - O Que A Bíblia NÃO Fala A Respeito De Eleição:
A) Que Deus chamou, escolheu e predestinou desde a eternidade quem seria salvo
B) Que todos por quem Jesus morreu teriam garantido a vida eterna
C) Que pecadores não eleitos não podem ser salvos mesmo que quisessem
D) Que o pecador não tem nenhuma condição em si mesmo para obedecer a Deus
E) Que o Espírito Santo vivifica pecadores eleitos para ouvir e obedecer a Deus
F) Que o plano de salvação é para alguns e os outros não tem a habilidade de ouvir
G) Que o livre arbítrio do homem é independente, tratando-se de sua salvação
H) Que a fé do pecador não tem nada a ver com o chamado ou a eleição
I) Que só os eleitos podem responder à salvação, porque foram predestinados
J) Que salvação é uma obra completamente independente do homem do início ao fim
K) Que os eleitos são controlados a ponto de não poderem rejeitar a salvação

O CHAMADO
“O CHAMADO E A ELEIÇÃO”
LIÇÃO DOIS (continuação)
VI - O Que A Bíblia Não Fala A Respeito De Eleição:
L) Que os eleitos de Deus não tem que guardar a graça, a obediência e a fé
M) Que a eleição de Deus é a única escolha na salvação, que o homem não tem direito ou
a habilidade de crer em Jesus por si própria
N) Que os pecadores eleitos não podem resistir ao chamado especial da salvação
O) Que todos os atos e eventos pequenos e grandes acontecem por causa da eleição

VII - Existem Dois Tipos De Eleição:
A) Eleição para atribuições locais, quando uma comunidade reconhece certas aptidões,
sejam elas espirituais ou não Exemplo: Vereadores, Deputados, Prefeitos
1 - Estêvão: At 6:5
2 - Judas e Silas: At 15:22
B) A eleição de Deus nunca estará Biblicamente referida em particular a uma pessoa e
sim, a uma coletividade, porque onde estão os olhos de Deus lá estão os eleitos. Em
nossos olhos, uma pessoa está salva quando confirmou a sua eleição, quando recebeu
Jesus Cristo como Senhor e Salvador: Rm 10:9,10; Nm 9:7, Jr 33:23-26, Rm 11:28,29,
1 Pd 1:2; 2 Jo 1:13, Ap 17:14

O CHAMADO
“O CHAMADO É PARA TODOS”
LIÇÃO TRÊS
I - Nº1 - Tende Bom Ânimo, Levanta-Te, Ele Te Chama: Mc 10:49
A) Chamado; KALEO - grego / convidar especialmente para participar dos
benefícios da redenção oferecida por Cristo Jesus, indicando vocação
B) Ninguém pode vir a Mim se o Pai que me enviou não o trouxer: Jo 6:44
C) O Espírito e a noiva dizem: Vem ; Aquele que tem sede, vem, e quem quiser
receba de graça a água da vida; Fé ouve o chamado e responde: Ap 22:17
D) Segue-me; Jesus chamou todos os discípulos assim: Mt 9:9; Mc 1:17
1 - A seara é dele: Mt 9:37,38
2 - Ele ordena aos trabalhadores: Mt 20:8
E) Vos chamou para o Seu reino e glória: I Ts 2:12
F) Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do Seu Filho: 1 Co 1:9
G) RECEBEM a promessa da eterna herança os que têm sido chamados: Hb 9:15
H) Aos que predestinou a esses também chamou : Rm 8:30a

II - O Chamado É:
A) Irrevogável; continua mesmo se a pessoa não se converter: Rm 11:29
B) Dirigido para TODOS: Mt 22:14; 20:16; 1 Co 1:24
C) A maioria o rejeita / a porta está estreita: Mt 7:14
D) Quando ainda nem o conheceu: Is 55:5
E) Quando ainda era pecador: Rm 5:8
F) Fora das trevas para luz: 1 Pd 2:9; Cl 1:13
G) Através do Evangelho: 2 Ts 2:14

III - N2 - Chamado Para Ser Cheio Do Espírito :
A) Permanecei, pois, na cidade, até que sejais revestidos de poder: Lc 24:49
B) Recebereis poder do Espírito: At 1:8; 2:1,4,33; 8:17,18; 10:44-46; 19:1-7
C) A vontade de Deus é que todos fiquem cheios do Espírito: Ef 5:17,18

IV - N3 - Chamado Para Santificação / Separação, Do Mundo, Para Deus:
A) Onde estás?: Gn 3:9; 1 Rs 19:13b; 1 Sm 3:5,10
1 - O chamado de Deus orienta a respeito da Sua perfeita vontade
2 - O chamado de Deus sacode o homem para pensar mais claramente
B) Deus deseja nos santificar espírito, alma e corpo: 1 Ts 5:23; 1 Pd 1:15,16; Jd 1
C) Para ser discípulo, precisa permanecer na Sua Palavra: Jo 8:31
D) O Mestre chegou, e te chama, para conhecer-te: Jo 11:28
E) Para O conhecer e ao poder da Sua ressurreição: Fl 3:10; Gl 5:13

O CHAMADO
“O CHAMADO É PARA TODOS”
LIÇÃO TRÊS (continuação)
V - N4 - Participar Da Perseguição Por Causa Do Evangelho:
A) Não por doença, enfermidades, dores e temores, mas morrer para si mesmo: Cl 1:24
B) Identificação com Cristo e a Palavra: Mt 5:11,12
C) Sofrendo injustamente / alguns sofrem justamente: 1 Pd 2:19:21

VI - N5 Chamado Para Receber Bênçãos E Benefícios:
A) Fomos chamados para receber as bênçãos de Deus / pelas promessas: 1 Pd 3:9
B) Toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus: Ef 1:3
1 - Comunhão, cura, conhecimento de Cristo, os caminhos do Senhor, ser guiado
2 - Paz com Deus, andar em justiça, graça, autoridade, poder, amor
3 - Sabedoria de Cristo, a mente de Deus: 1 Co 2:16
4 - Ser filho / conhecer seus direitos e privilégios de filho: Rm 8:15,16
5 - Verdadeiramente livres significa libertados pela Palavra da verdade: Jo 8:32
C) Não esqueça de nenhum dos Seus benefícios; no original, são sobremesas: Sl 103:2
D) Chamado para a eterna glória depois que sofre um pouco: 1 Pd 5:10
1 - Algumas coisas são tão glorioso que não é permitida falar: 2 Co 12:4
2 - Mesmo no céu há silêncio: Ap 8:1

VII - Rejeição Do Chamado Leva À Dureza De Coração E Cegueira Espiritual:
A) Entender com o coração, converter e ser salvo: Is 6:9,10; At 28:24-27; Is 66:04
B) Oferta da graça é retirada quando não recebida: Jr 26:4-6; At 13:46; 18:6; Ap 2:5
C) Julgado quando não escolhe bem o caminho: Jr 6:16-19; 35:16,17; Zc 7:12-14
D) Por final o incrédulo é rejeitado por Deus: Pv 1:24-32; 29:1; Jr 6:19,30
E) Condenado: Mt 22:3-7; Jo 12:48; Hb 2:1-3; 12:25
F) Você foi chamado para: Is 6:1-3, Jo 15:16

O CHAMADO
“A ESPERANÇA DO CHAMADO”
LIÇÃO QUATRO
I - Revelação Do Espírito Para Ser Iluminado: Ef 1:18
A) Paulo ora pela Igreja de Éfeso para que eles conheçam:
1 - A esperança do chamado em Cristo Jesus:
a - O que significa vida eterna; a vida de Jesus em você
b - O que é a comunhão com o Pai através do Filho
c - A vitória através do Sangue, do Nome e do Espírito
2 - A riqueza da glória da sua herança:
a - Autoridade espiritual
b - Reinar em vida pela abundância da graça e o dom da justiça
c - O nome de Jesus é o que eu tenho, isso te dou: At 3:6
d - Deus declara que os santos são Sua herança / medita
3 - Qual a suprema grandeza do Seu poder para nós os que cremos
a - O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e a você com Ele
b - Fê-Lo sentar, e você com Ele, à direita da majestade nas alturas

II - A Natureza Das Parábolas Vai Discernir As Características Do Coração:
A) Porque Jesus ensinou por parábolas: Mc 4:11,12
B) A Palavra de Deus só dá fruto no coração bom / intenção obedecer: Mc 4:20
C) Ouvir é uma atitude de obedecer com boa vontade: Rm 10:17
D) Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, e a eqüidade para entender
provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios: Pv 1:3-6
E) A Palavra penetra entre espírito e alma, pensamentos e propósitos: Hb 4:12

III - A Religião - Forma Sem Poder - Cega Os Olhos Do Entendimento:
A) Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar; e eu não o
sabia: Gn 28:16
1 - A religião é como uma bebida forte ou sono, ela modifica a habilidade do homem
de raciocinar, pensar ou ver claramente
2 - Um dia a religião gritava: Hosana ao filho de Davi: Mt 21:9
3 - Seis dias depois gritava: Crucifica-o: Mt 27:23
B) A religião exorta a fazer coisas que ela mesma não faz:
1 - Exorta a viver pela fé mas ela mesma não vive nem pretend fazer
2 - Exorta a louvar sem que ela louve e adore
3 - Exorta a orar sem que ela mesma tenha uma vida de oração
4 - Ensina a dar mas não tenha uma vida de dar

IV - O Entendimento Vem Pela Revelação Da Palavra E Do Espírito:
A) A revelação das tuas palavras esclarece, e dá entendimento: Sl 119:130
B) O Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade: Jo 16:13; I Jo 5:7
C) Ele me glorificará e revelará do que é meu, e vo-lo há de anunciar: Jo 16:14

O CHAMADO
“A ESPERANÇA DO CHAMADO”
LIÇÃO QUATRO (continuação)
IV - O Entendimento Vem Pela Revelação Da Palavra E Do Espírito:
1 - O Espírito toma o que é de Jesus, a Palavra, e revela para o homem
2 - Inspirado pelo Espírito originalmente e revelado para ensinar: Jo 16:27
D) Seu espírito, quando iluminado pelo Espírito Santo, já é luz: Mt 5:14-16; Ef 5:8
E) Oração, estudar, meditar, praticar o entendimento é estar iluminado: 1 Pd 1:13,22
F) Quando você sabe a verdade e não pratica, peca contra sua própria alma:
Tg 1:22; 3:14; 4:17; Rm 14:23

V - Paulo Recebeu Revelação Pela Graça:
A) Paulo chamado no caminho para Damasco; ouviu na habitação do silêncio: At 9:3-7
1 - Saulo, Saulo / Jesus está chamando e Saulo ouviu a Sua voz
2 - Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer: vs 6
3 - Revelação é recebida pouco a pouco
B) O chamado é revelado através de um discípulo de nome Ananias: At 9:10-15
1 - Deus redime até nomes; Ananias, Judas: veja
2 - Recuperou a vista; olhos iluminados: At 22:13; 26:18
3 - Te escolheu para conheceres a Sua vontade e ver o Justo: At 22:14
4 - Vai à rua que se chama Direita; estreita / chamados começam bem geral e depois
obediência em pouco Ele revelar mais até que o chamado fica estreita: 9:11
5 - Vai levar o Nome de Jesus perante: gentios, reis, e os filhos de Israel: 9:15
6 - Testemunha diante de todos os homens que tens visto: 22:15; 26:16
7 - Vai saber quanto importa sofrer pelo Meu Nome: 9:16
C) Precisa ser liberto do povo para quem vai ministrar: At 26:17
D) Sem revelação Paulo não teria suportado o que passou: At 26:19; 2 Cor 1:8; 11:23-26
E) Revelação é para o homem interior ser forte na vontade de Deus: 2 Tm 2:1

VI - Visão Para O Trabalho:
A) Esperando no Senhor: Sl 91:1; Sl 46:10; Hab 2:1-3
B) Não, apenas, na visão da denominação mas no que O Senhor pede de ti: Mq 6:8
C) Através da restauração, da Palavra e da Fé; 2 Co 3:18
D) Não pode ser baseado só em necessidade, mas em fé: Hb 11:6

O CHAMADO
“QUALIFICAÇÃO N 1”
LIÇÃO CINCO
I - Fidelidade:
A) O que a Palavra tem a dizer sobre ser fiel:
1 - Mas o homem fiel, quem o achará? O Espírito Santo: Pv 20:6
2 - O homem fiel será cumulado de bênçãos: Pv 28:20
3 - Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito: Lc 16:10; Mt 25:21
4 - Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei
5 - O seu cavaleiro se chama FIEL e Verdadeiro: Ap 19:11
B) Fidelidade na vida de Jesus:
1 - E foi habitar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse a Palavra será
chamado Nazareno: Mt 2:23
2 - E desceu com eles para Nazaré; e era-lhes submisso; e crescia Jesus em sabedoria,
estatura e graça, diante de Deus e dos homens: Lc 2:51,52
3 - E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre
o que lhe agrada: Jo 8:29

II - A Chave:
A) N1 chamado - N2 fidelidade - N3 separação
B) O Apóstolo Paulo aprendeu que promoção vem do Norte; Sião: Sl 75:6
1 - Foi ao deserto da Arábia por três anos depois da conversão: Gl 1:17,18
2 - Ensinou na Igreja de Tarso: At 11:25
3 - Ensinou na Igreja da Antioquia: At 13:1
C) A tartaruga sempre vence a corrida; Jesus, Moisés, Davi, José, Eliseu, Paulo
D) Epafras, nosso amado conservo, e fiel ministro de Cristo: Cl 1:7
1 - Epafras se esforça sobremaneira continuamente nas orações: 4:12
2 - Epafras era fiel no ministério da Palavra e oração
E) Fidelidade começa lá em baixo, no primeiro degrau, trabalhando para outros
1 - Perfeição só lá no céu
2 - Se alguém não tropeça no falar é perfeito varão: Tg 3:2
3 - Lidando com pessoas difíceis na graça de Deus aumenta bom caráter: Gl 5:22
F) Procurando alguém para ajudar na Igreja: o que é que se deve procurar?
1 - E o que da minha parte ouviste transmite a homens FIÉIS: 2 Tm 2:2
2 - Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio: At 16:2
3 - Não são os qualificados que sempre são os fiéis: 1 Sm 22:2
4 - Não muitos sábios, poderosos ou nobres são os chamados: 1 Co 1:26
G) Humildade; humilhai-vos e Ele em tempo oportuno vos exaltará: 1 Pd 5:6

O CHAMADO
“QUALIFICAÇÃO N 1”
LIÇÃO CINCO (continuação)
III - Qualificação X Fidelidade:
A) Se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel : 1 Co 4:2
B) Os homens procuram qualificação mas Deus FIDELIDADE: Lm 3:23; Hb 10:23
C) O Senhor galardoa os que cooperam com fidelidade e não com habilidade: Mt 25:23
1 - Quem depende dos talentos acaba sendo arrogante e auto-suficiente
2 - Os talentosos vêem as posições ministeriais como oportunidades de avançar
em seu ministério em vez de trabalhar para Jesus
3 - Os fiéis têm uma atitude de humildade de que servir é o máximo da honra
D) Qualificado e fiel como Davi e Asafe: 1 Cr 16:37 veja vs 1:36

IV - Deus Defende Os Fiéis:
A) Meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa: Nm 12:7
1 - Ver observação de Jeová: Nm 12:3
2 - Deus falava com Arão e Miriã por sonhos, qualificação, mas com Moisés
face a face: Nm 12:6:8
3 - Arão e Miriã demonstravam o egoísmo típico dos qualificados / 1º nascidos
4 - O resultado foi calúnia contra o líder de Israel
B) Muitos salmos de Davi eram sobre os qualificados zangados com ele
C) Os fiéis têm interesse na Igreja como a primeira no seu coração: Fl 2:19-21
D) Os fiéis têm a qualidade de poder ensinar e corrigir
1 - Os qualificados pensam que nunca erram
2 - A ira do Senhor pode vir sobre a vida deles: Nm 12:9,10
E) Os humildes são levados à intercessão: Nm 12:13,14
F) Ele coloca-se pessoalmente na armadura contra os soberbos, mas dá graça aos
humildes; tradução literal no hebraico: Pv 3:34

V - Sirva O Senhor Até Finalmente Servi-Lo:
A) Até o tempo da sua separação continue servindo Jesus de todo coração: Lc 2:52
B) Cada um permaneça na vocação em que foi chamado: 1 Co 7:20-24
C) Pessoas solteiras estejam livres de preocupações: 1 Co 7:32,37
1 - Até casar, sua fidelidade pertence ao Senhor
2 - Servir e amar a Cristo é uma prática para um bom casamento
D) Não vos inquieteis com o dia de amanhã: Mt 6:34

O CHAMADO
“ENVIADO OU INDO”
LIÇÃO SEIS
I - Jesus Era O Enviado De Deus:
A) Para ser enviado significa que estou indo de baixo da autoridade do céu, portanto, os
recursos do céu; poder, dons, provisão, graça, são disponível ao enviado: Lc 7:8
B) E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me
deu; pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia: Jo 6:39
1 - Jesus tinha mensagem; até tenha mensagem não é a hora: Mc 1:15,22
2 - Jesus tinha unção; as multidões fluíram para Ele: Lc 4:18; Mt 7:29-8:1
3 - Jesus tinha provisão: Lc 22:35
C) O eterno Verbo submeteu a vontade do Pai; Eis me aqui, envia-me a mim: Is 6:8
D) No Evangelho de João CINQÜENTA E CINCO VEZES usa a palavra enviado:
F) João Batista foi um homem enviado por Deus: Jo 1:6
1 - João tinha mensagem: Mc 1:2,3
2 - João tinha unção para trazer convicção: Mc 1:5
3 - João tinha provisão; e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre: Mc 1:6
G) Paulo também era um enviado do Senhor; livrando-te do povo e dos gentios, para os
quais eu te envio: At 26:17
1 - Paulo tinha mensagem: Romanos até Hebreus / visão celestial: At 26:15-18
2 - Paulo tinha unção: At 13:44
3 - Paulo tinha provisão: Fl 4:15
H) Todos precisamos esperar para ser enviados no ministério: Rm 10:15

II - Embaixo De Autoridade:
A) Para receber um chamado não é suficiente; muitos são chamados: Mt 20:16
B) Nós precisamos qualificar para ser separado ao chamado: Hb 5:4
C) Submissão à vontade de Deus é essencial; o soberania de Deus é a respeito a Sua
vontade / Sua vontade é soberano: Eis aqui estou no rolo do livro está escrito a meu
respeito para fazer á Deus, a Tua vontade - então acrescentou: Eis aqui estou para
fazer, á Deus, a Tua vontade: Hb 10:7,9
D) Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade
daquele que me enviou: Jo 5:30; 6:38; 8:29
E) Obediência profética opera unção / poder para realizar a Sua vontade: Jo 9:7
F) O enviado é submisso e humilde para obedecer à vontade de Deus e precisa ser
submisso aos seu lideres do ministério também; um bom soldado: At 13:13; 15:37,38
G) Seja seguidor dos que tem herdado as promessas: Hb 6:12

O CHAMADO
“ENVIADO OU INDO”
LIÇÃO SEIS
III - Pastor, Eu Estou Indo!:
A) Regularmente pessoas venha para mi e dizem. Pastor, eu estou indo; certo é
perguntar; Pastor, eu posso ir, ou posso ter a benção da Igreja? / como pode mi
aconselhar a respeito do chamado?: Tg 4:6b
B) Para ter a plena benção do Senhor, exige paciência esperar liderança reconhecer seu
chamado mediante serviço na Igreja local onde é membro e sirvo: At 13:2

O CHAMADO
“CHAMADO VERSUS A SEPARAÇÃO”
LIÇÃO SETE
I - O Plano De Deus Descoberto:
A) Como ouro embaixo da terra, o garimpeiro tira a terra e crava para o ouro: Pv 3:14
B) Definição: a obra / trabalho que Deus quer que você realize aqui na terra para Ele
C) Plano de Deus revelado para Paulo:
1 - E me chamou pela Sua graça: Gl 1:15
2 - Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis: Rm 11:29
3 - Escolhe pois, a vida: Dt 30:19
4 - O plano de Deus começou para você na fundação do mundo: Ef 1:3:14
5 - Não é questão de você lutar até ser separado, fique onde está: 1 Co 7:20
D) Depende de você cooperar com Deus
1 - Reconheça seu chamado: Ef 1:18
2 - Aceite e ande no seu chamado: Mt 22:14; Ef 4:1;
3 - Como águas profundas, são os propósitos do coração do homem mas o
homem de inteligência sabe descobri-los: Pv 20:5
a - Uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas: Ef 4:11
b - Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça dada: Rm 12:6
3 - Comece com oração e espere no Senhor: Sl 91:1
E) Deus dispôs os membros colocando cada um como lhe aprouve: 1 Co 12:18
F) Nós não colocamos nós mesmos no corpo: Hb 5:4

II - A Separação:
A) Definição grega: aphorao; separar até às margens; chegar ao entendimento
B) Chamado e separação NÃO são a mesma coisa / o tempo de enviar fora
1 - Moisés: At 7:25,30
2 - Abraão: Gn 15:6;17:1
3 - Davi: I Sm 16:13; II Sm 5:4
C) Paulo tinha um chamado desde o ventre da mãe mas tinha que se converter primeiro:
1 - Quem és tu Senhor? At 9:5
2 - O Senhor usou um discípulo simples para abrir seus olhos: At 9:15,16
3 - A visão celestial se revelou progressivamente: At 22:7:16; 26:13-18
a - Paulo tinha que obedecer para o próximo passo ser revelado: At 9:6
b - Saiu de Jerusalém por revelação: At 9:26; 22:18
c - Voltou para Jerusalém pela revelação: Gl 2:1, 2
4 - A revelação, no fim, eram as epístolas às Igrejas: Rm, Cor, Gl, Ef, Fl, Cl
D) A separação ocorreu anos depois, então ouviram: “separai-me, agora, a Barnabé e a
Saulo para a obra a que os tenho chamado: At 13:2b
1 - Separai- me; tempo presente, o dia já chegou
2 - Tenho chamado; tempo passado

O CHAMADO
“CHAMADO E SEPARAÇÃO”
LIÇÃO SETE (continuação)
III - Tempo De Preparação; Exemplo De Paulo:
A) Parti para as regiões da Arábia / decorridos três anos subi a Jerusalém: Gl 1:17,18
B) Se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata: 1 Co 3:12,13
1 - Edificação é mediante estudo, meditação e prática da Palavra
2 - Começando no ministério da reconciliação: 2 Co 5:18
3 - Praticar em casa e na Igreja local; não saindo para começar uma obra
C) Vasos para honra preparado para toda boa obra: 2 Tm 2:21
D) Submissão à Igreja local é preparação essencial para separação: At 13:1-3
1 - As pessoas dizem: O corpo de Cristo é minha Igreja; Mas se não houver
submissão então não há Igreja: Ef 5:24
2 - Não se preocupe sobre sua idade. Moisés começou com 80 anos

IV - Paulo, Servo De Jesus, Chamado E Separado Para Ser Apóstolo: Rm 1:1
A) Seu motivo relativo ao chamado de Deus é a capacidade para servir
1 - Paulo fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus: Ef 3:7
2 - Paulo recebeu graça literalmente para o apostolado: Rm 1:5
3 - As credenciais do apostolado foram apresentadas: 2 Co 12:12
B) Uma chave para o sucesso no ministério começa no 1 degrau da escada!
C) Servindo apenas para esperar uma oportunidade melhor de abrir o seu ministério?
D) Quem vem ajudar você no ministério precisa somar com sua visão celestial
E) A parábola dos talentos ensina compromisso: Mt 25:14:30
1 - Muitos querem começar com grande responsabilidade
2 - Poucos querem pegar as fichas dos visitantes, ligar as luzes, ventiladores
F) A profissão do mundo tem um tempo de aprendizado; o ministério também
G) A humildade manifesta-se quando se faz o que não gosta; limpando os vasos

V - A Separação Dos Homens De Fé:
A) Os princípios de sucesso no ministério não mudam; Moisés, Paulo ou Jesus
B) Jesus: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o Seu ministério: Lc 3:23
C) João Batista: E viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se: Lc 1:80
D) Abraão: Partiu, pois Abrão como lhe ordenara o Senhor: Gn 12:1:4
E) Moisés: Decorridos 40 anos eu te enviarei ao Egito: At 7:30,34; 1 Sm 12:6
F) Josué: Apresentai-vos na tenda da congregação: Dt 3:28, 31:14-23
G) Eliseu: Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair: 2 Rs 2:13
H) Davi: Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar / treze anos depois o
chamado e mais sete anos para reinar acima de todo Israel, vinte anos todos: 2 Sm 5:4

O CHAMADO
“NÃO MUITOS FORTES”
LIÇÃO OITO
I - Davi Foi Desprezado:
A) Cabelos ruivos, vermelhos, lembravam ao povo de Israel do pecado de Adão: Rm 5:14
B) Deixaram Davi cuidar das ovelhas, mesmo depois de ser ungido rei: 1 Sm 17:15
C) Os irmãos certamente concluíram que Samuel não ouviu Deus desta vez: 1 Sm 17:28
1 - Davi era confiante no Senhor desde menino; os outros não entenderam
2 - Outros que não conhecem O Senhor, não vão reconhecer a unção sobre você
A) Davi aprendeu a unção, lá nos campos louvando O Senhor em cânticos: Sl 149
B) O Espírito gosta de se manifestar de maneira que exija fé de nós: Hb 11:6
C) O Cristo, Jesus, veio assim; Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os
homens; não havia beleza nele que nos agradasse: Is 53:2-5
D) Pois, vocês entendem que não são muitos sábios segundo a carne, não muitos fortes, e
não muitos nobres são chamados, Mas Deus tem chamado as coisas loucas do mundo
para confundir as coisas que são fortes: 1 Co 1:26, 27
E) O Senhor escolheu as coisas fracas para Ele receber toda a glória: 1 Co 1:29; Fl 3:b

II - O Senhor Escolhe O Que É Fraco, Para Que Seus Filhos Sejam Fortes Nele:
A) Os caminhos do Senhor são assim: Sl 103:7
B) Moisés era autoconfiante de mais para Deus usar; passou 40 anos no deserto
para fazer tratamento de pele; lidar com a carne dele
C) O Senhor esperou Abraão ter 99 anos de idade para ele saber que o filho da promessa
viria dele, sem ajuda do homem: Gn 17:17
D) Gideão tinha um exército numeroso de mais para Deus receber a glória: Jz 7:2, 4, 6
E) Saulo era o maior inimigo da Igreja, mas Deus derramou Sua glória sobre ele: At 9:3
A) Mediante as coisas fracas; misericórdia, bondade, compaixão, e fidelidade do
Senhor são manifestas. Com a força humana, homem é exaltado: Zc 4:6

III - A Graça De Deus Nos Faz Fortes:
A) Seja forte na GRAÇA que é de Jesus Cristo: 2 Tm 2:1
B) Edifica sua vida pela graça de Deus: 1 Co 3:10
C) Edifica pelo poder de Cristo: Mt 16:18; 2 Co 12:10
1 - Clama graça para a sua montanha: Zc 4:6
2 - Graça perfeita manifesta em fraqueza perfeita / reconhece fraqueza mas confessa
a força: 2 Cor 12:10; Jl 3:10
3 - O Pai supriu tudo para nós mediante Seu Filho: Ef 1:7; Cl 1:14
D) Cristo é tudo em todos, em quem toda a plenitude habita corporalmente: Cl 1:19

O CHAMADO
“ADÃO ONDE ESTÁS?”
LIÇÃO NOVE
I - Revelação Do Espírito Para Ser Iluminado: Ef 1:18
A)
B)
C)
D)
E)
F)

O plano de Deus para ter o homem começou lá na eternidade: Ef 1:4
Criou o homem na imagem e semelhança divina, Elohim deu livre arbítrio: Gn 2:17
O eterno propósito de Deus necessariamente inclui redenção da queda: Ap 13:8
Adão, o primeiro homem, representou toda humanidade: Rm 5:14; 1 Co 15:21-23
Jesus Cristo, o segundo homem, representa todos para salvação: Rm 5:15-19
A queda do homem não veio como grande surpresa para Elohim: Sl 139:7-10

II - A Queda Não É Maior Do Que O Chamado:
A) Quando Adão caiu em transgressão, Deus continuou com o propósito de ter o homem
em comunhão com Ele, agora redimido das trevas e conhecendo Seu amor: Ef 1:6
B) Deus é amor, e mostrou para o homem, que não há preço grande de mais: Jo 3:16
C) Depois da queda, Elohim precisava revelar o coração de Adão para ele mesmo; e O
Senhor chamou Adão e disse; Adão, onde está você? Gn 3:9
1 - A voz do Senhor não era de repreensão, mas amor e compreensão: Rm 12:2
2 - Talvez você, esteja se escondendo atrás de árvores, folhas; obras: Gl 2:16
D) A queda não anulou a razão, propósito, ou chamado de Deus para o homem
E) Agora, Deus pode demonstrar o infinito amor, compromisso e boa vontade: Ef 3:17
F) O cair é do homem, porém, o levantar é de Deus: Rm 5:20
G) Eis que veio uma voz para ele e disse; o que você está fazendo Elias? 1 Rs 19:9
1 - Jeová está querendo revelar o coração do profeta para ele mesmo
2 - Elias era como nós; feliz triste; animado e depois oprimido: Tg 5:17
3 - Elias, graças ao Senhor, tomou refúgio dentro da caverna: 1 Rs 19:9
4 - A Rocha é Cristo; Tudo vai bem quando se está em Cristo: Sl 18:2; 1 Co 10:5

III - Não Somente Salvar, Porém, Revelou Nossa Necessidade:
A) Adão, onde estás? O Senhor não deseja somente salvar o homem, porém revelar a
necessidade de ser salvo e de retornar a amar o seu Criador: 1 Co 2:14
1 - Se fosse o propósito de Deus simplesmente salvar homem, Ele faria totalmente
independente de nós, ou seja sem a necessidade do homem crer nEle: Jo 1:12
2 - Deus teria, então, uma criação de fantoches
B) A questão, não é apenas salvar o homem, porém, fazer ele ver e desejar: Lc 5:8
C) Cristo usa a Palavra para revelar os pensamentos e propósitos: Sl 119:130; Hb 4:12
D) Jeová não somente quer obediência, porém, obedecê-Lo pelas razões corretas
1 - 11 dias de viagem de Horebe até Kadesh-barnea, demorou 40 anos: Dt 1:2
2 - Simão aprendeu que querer o Espírito Santo não era o suficiente: At 8:19-23
3 - Salomão, originalmente, quis sabedoria para a glória de Deus: Cron 1:6-12
4 - O Senhor não quer apenas milagres, e sim a Sua glória manifesta: Mc 9:39
5 - Deus deseja que Seu povo prospere para a glória dele: 2 Rs 5:20-27

O CHAMADO
“O CHAMADO DE JESUS, O CRISTO”
LIÇÃO DEZ
I - Determinado Desde A Eternidade:
A) Deus; Elohim, O Pai, O Verbo, e O Espírito, determinaram, pela sabedoria divina, o
infalível plano de salvação para o homem através do Filho, antes da fundação do
mundo: Ap 13:8
1 - Assim, em Cristo Jesus, Sua obra foi escolhida nele antes da fundação do mundo,
viu você, em Cristo, na eternidade e o manifestou no tempo: Ef 1:4,5
2 - O Senhor pode ver o inicio e o fim, porque Ele vive na eternidade, por isso o Seu
plano é chamado predestinado, ou presciência divina
B) Eu sou Jeová; este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração
em geração: Ex 3:15
C) Ninguém, pois toma esta honra, o chamado, para si mesmo mas Aquele que lhe disse:
Tu és meu Filho, eu hoje te gerei: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de
Melquisedeque: Hb 5:5,6
D) Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e agora
se tornou manifesto: Rm 16:25b,26
E) Graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada
AGORA pelo aparecimento de Cristo Jesus : 2 Tm 1:9b,10
F) Aquele que foi manifestado na carne : 1 Tm 3:16
G) Porque a Palavra de Deus é imutável, é impossível mudar o plano: Hb 6:18; Mt 24:35;
Mt 26:42

II - Manifestou Um Filho:
A) Eis que conceberás e darás à luz um filho e chamarás pelo nome de Jesus :
Lc 1:31
B) Mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, Ele tinha que conhecer o Pai por si mesmo, ou
seja, Ele não conhecia tudo sobre Deus só pelo fato de nascer Filho
1 - E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça; Jesus também tinha que
praticar andar em vitória antes da separação: Lc 2:52
a - Crescia significa que ficava maior do que era; Jesus andou como homem
b - Sabedoria de Deus, conhecimento, comunhão estatura, e revelação do Seu
Pai eterno
c - Jesus mesmo tinha que crescer e se qualificar para a separação do
Seu chamado de ser Salvador; Jesus se qualificou em tudo! Lc 3:21
2 - Preservaste, ensinaste a mim estando eu ainda no seio de minha mãe: Sl 22:9
C) Jesus, o segundo homem, não tinha a natureza adâmica: 1 Co 15:47-50
1 - Embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelo que sofreu: Hb 5:8
2 - Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado: Hb 2:18
3 - Reconhecido em figura humana: Fl 2:7b
4 - Antes foi Ele tentado em todas as cousas mas sem pecado: Hb 4:15

O CHAMADO
“O CHAMADO DE JESUS, O CRISTO”
LIÇÃO DEZ (continuação)
III - A Plenitude Dos Tempos A Separação De Jesus:
A) Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho: Gl 4:4,5
B) E aconteceu quando a eternidade encontrou o tempo, que ao ser todo o povo batizado,
também o foi Jesus: Lc 3:21
1 - O batismo de Jesus representa o tempo da separação; a plenitude dos tempos
2 - Jesus foi enviado para o ministério aos judeus por 3 anos e meio
3 - Antes disto, ou seja, por 30 anos, Ele estava sendo preparado em obediência
C) Ninguém o reconheceu como o Messias, a menos por revelação divina: Jo 1:29
1 - Seus irmãos não creram: Jo 7:4:6; Mc 3:21
2 - As pessoas da sua cidade: Mc 6:1:6
3 - João Batista: Lc 7:18:20

IV - Jesus Enviado Ao Deserto Para Ser Provado: Mt 4:1; Lc 4:1
A) Jesus foi levado para o deserto pelo próprio Espírito para vencer provação: Mt 4:1:11
1 - Cheio do Espírito voltou no poder do Espírito: Lc 4:1,14
2 - Ninguém conhece o poder até ser experimentado na Palavra: Hb 5:12-14
B) O que acontece no deserto?
1 - Aprende a vencer o adversário
2 - Prova quem é Deus na sua vida
3 - Prova a fidelidade e o serviço a Deus
4 - O caráter de Deus é desenvolvido nos desertos da vida
C) Não rejeite os tempos de deserto, porque são tempos de crescimento

V - Jesus Examinado Até A Cruz:
A) Até a cruz, Jesus tinha que provar que conhecia a esperança do chamado
B) Com doze anos de idade Jesus conhecia o Pai e ensinou os doutores: Lc 2:42,49
C) Os saduceus e os fariseus: Mt 22:23:46
D) E aconteceu que ao se completarem os dias, manifestou no semblante a intrépida
resolução de ir para Jerusalém: Lc 9:51
E) E Pedro começou a reprová-Lo mas Jesus disse: arreda, satanás: Mt 16:22
F) Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Jo 18:11
G) Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade: Jo
18:37, 38
H) Perante Caifás e o Sinédrio: Mt 26:57:68
I) Perante Pilatos: Jo 18:28:38; 19:4:16
J) Perante o mundo: Mt 27:35-50; Mc 15:24-39; Lc 23:33-46; Jo 19:17-30

O CHAMADO
“O CHAMADO DE JOSÉ”
LIÇÃO ONZE
I - O Chamado Veio Em Sonho Profético:
A) Tendo José 17 anos apascentava os rebanhos com seus irmãos: Gn 37:2
B) Ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos, fez-lhe uma túnica talar
1 - Ciúmes dos irmãos por causa do favor com o pai: Gn 37:4
2 - Como Davi, a perseguição começou logo cedo na vida: 1 Sm 17:28
3 - O amor do seu pai era mais real do que o ódio / ciúmes dos seus irmãos
C) José sonhou sendo exaltado e os irmãos inclinando-se perante ele: Gn 37:7
1 - É possível responder ao chamado de Deus sem discernir o plano de Deus
a - Moisés reconheceu o chamado sem entendê-lo ao mesmo tempo
b - Paulo foi chamado sem entender mais nada
2 - Quando Deus lhe revela algo, especialmente o chamado, guarde para si
3 - José aprendeu a duras penas mediante perseguição e sofrimento
E) José não era nascido do Espírito, agora Deus fala com a voz interior: Rm 8:14
1 - Agora Deus pode usar sonhos quando o homem não escuta seu espírito /
Seria como avisos, advertências, perigos, uma palavra de sabedoria
2 - Sonhos são entendidos e discernidos espiritualmente; pede em fé: Tg 1:5,6
3 - Quando sonhos venha de Deus, não será necessário pedir a interpretação

II - Vencendo Injustiças E Ofensas - O Justo É Coroado Com Favor: Tg 1:12
A) Venderam por vinte ciclos de prata e levaram José ao Egito: Gn 37:28
B) O Senhor era com José. Vendo Potifar que o Senhor o prosperava em tudo o quanto
fazia com suas mãos / quando mantenha seu coração no Senhor, Ele vai te abençoar
na prisão, no campo de trabalho, no campo do inimigo ou onde que for: Gn 39:2,3
1 - José manteve a atitude que promoção vem de Jeová / amargura não dominou
2 - Homens testemunharam da fidelidade de José: Gn 39:6
3 - José tinha direito de ser revoltado, porém ele servia a Deus
4 - José era uma pessoa de forte caráter espiritual / visão o sustentou
5 - Aprendeu a se recuperar de experiências ruins para realizar a vontade de Deus
C) A mulher do seu senhor dizia todos os dias: Deita-te comigo: Gn 39:7-10
1 - Começamos a ver porque Jeová pôde abençoar José daquela forma
2 - Mesmo que outros não soubessem, ele tinha consciência de servir a Deus
3 - A tentação constante tem a tendência de minar a resistência / Não a de José!
4 - Foge, outrossim, das paixões da mocidade e segue a justiça: 2 Tm 2:22
D) E o senhor de José, Potifar, tomou-o e o lançou no cárcere: Gn 39:20
1 - O Senhor, lhe deu mercê perante o carcereiro e ele prosperava: Gn 39:23
2 - Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor Ele pode prosperar: Pv 16:7
a - José andava pela fé e servindo a Deus no meio de intenso adversidade
b - Deus converteu o mal para o bem e o cativeiro para salvação: Gn 50:20
c - Quando você tenha a atitude de José, será promovido: Jó 42:8-10; 1 Pd 5:6
d - A aflição é o trampolim da vitória quando você confia no Senhor: Is 48:10
2 Co 4:17,18; Rm 8:18

O CHAMADO
“O CHAMADO DE JOSÉ”
LIÇÃO ONZE (continuação)
III - A Promoção Não Vem Nas Sextas-Feiras Às 18:00hs:
A) Passou quase dez ano encarcerado: Gn 41:1
B) Talvez a injustiça não passe da sua vida tão rápido: Mt 4:1
1 - Seus atitudes no meio das provas vai determinar se você será liberto: 2 Co 4:18
2 - Você estar com a razão, não vai mover a mão de Deus a seu favor
3 - Por isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo
de sua consciência para com Deus: 1 Pd 2:19
C) Sofrer injustamente é um chamado para o cristão: 1 Pd 2:21
1 - Não procure perseguição; complexo de perseguição, como Elias
2 - Quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos: 1 Tm 3:12
a - Não é sua piedade, nem sua ignorância as causas da perseguição
b - Porém perseguidos porque, em verdade, vivem para Cristo Jesus
D) José foi libertado com uma atitude de vitória: Gn 40; Jonas 2:9,10; Jó 42:10

IV -Dons Do Espírito Exaltaram José:
A) Manifestação do dom da palavra de sabedoria / “parte do conhecimento de Deus a
respeito das coisas ainda futuros”: Gn 40:8-22; 41:1-44
B) Tudo, até este ponto, foram experiências que qualificaram José para reinar:
1 - Era José da idade de trinta anos quando se apresentou a Faraó e 7+ anos para as
espigas fartas passarem e entrar os tempos de espigas magras: Gn 41:46
2 - Passaram-se treze anos entre o chamado de José pelo sonho até a separação
B) O sonho original de José aconteceu / se tardar, espera-o, porque, certamente, virá, não
tardará: Gn 50:18; Hab 2:3b
D) Lester Sumral; Deus confiou sete canais de televisão nas mãos dele: Ele disse: Se não
sofrer quando for jovem, não vai ter compaixão quando for velho
1 - José foi temperado com aflição e forjado no forno da vida para reinar
2 - José sabia que foi O Senhor e não ele que o levou para onde estava
3 - A glória do sucesso pertence ao Senhor; não glorie em si própria: 1 Co 1:29

V - José Entendeu Seu Chamado:
A) Não temais, pois; eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos: Gn 50:21
B) José não os poupou porque os irmãos choraram, nem por piedade de si mesmo, mas
porque ele veio a entender os propósitos de Deus: veja Gn 15:5; 17:1-8
C) Talvez você tem passado muitas coisas difíceis, duras, ou injustas - visão / profecia
levará para enfrente e para acima: Pv 29:18; Hb 3:10
1 - Deus quer converter isso para benefício dos outros
2 - Caráter está sendo desenvolvido em você para a futura necessidade
3 - É preciso humildade e fé para aceitar o fato de que passou pela água e pelo
fogo para ajudar a outros; experiência é caríssima: Is 43:1-3
D) Como José entendeu o seu chamado, o perdão reinou em lugar da vingança; sem a
graça na vida de José, a descendência de Jacó teria sido extinta: Gn 50:15-21

O CHAMADO
“O CHAMADO DE MOISÉS”
LIÇÃO DOZE
I - Não Por Força Nem Por Violência:
A) Moisés discerniu o chamado com quarenta anos de idade: At 7:23
1 - Sentiu pena dos labores penosos dos seu povo: Ex 2:11
2 - A partir do tempo em que o chamado é recebido, o homem vê a vida de modo
diferente; não fica satisfeito com o rumo da vida como está
3 - Moisés é o exemplo clássico de se reconhecer o chamado enquanto não tem
o menor entendimento a respeito do plano de Deus; a separação
4 - Não tome uma palavra do Senhor e escreve um livro com tal palavra
B) Moisés era homem com senso de justiça; exerceu justiça por suas mãos; vingança.
Precisava aprender ainda a esperar no Senhor: Ex 2:11,12; Hb 2:1; At 7:24; Tg 1:20
1 - Boa vontade não é suficiente para cumprir o chamado de Deus: Zc 4:6
2 - O Senhor não quer a vontade dele realizada de qualquer jeito: 2 Tm 2:1
C) Moisés pensava que seus irmãos fossem entender que por ele seriam libertos: At 7:25
1 - Um sinal de que o tempo da separação está próximo são outros reconhecendo
2 - Não é o tempo para separação enquanto as pessoas próximas não reconhecem
3 - A liderança da Igreja local deve reconhecer o dom de Deus: 1 Tm 4:14
D) Moisés confiava em sua habilidade natural para cumprir o chamado de Deus: At 7:22
1 - Educação, pós-graduação, experiência empresarial não! Porém, o chamado
2 - Esta era a razão pelos 40 anos no deserto; tratamento na pele para desaprender
3 - Deus usa a inteligência e a educação enquanto sujeitos ao Espírito: At 22:3
4 - Deus usa todos os homens que são discípulos de Jesus: At 4:13
E) Ninguém se coloca no ministério isto é o princípio de rebelião: Hb 5:4
1- Moisés, no natural, era o chefe dos escravos de Israel, porém, ao mesmo tempo,
não foi reconhecido como libertador espiritual: Ex 2:14; At 7:27
2 - Creia que o Senhor vai revelar seu chamado aos homens ao seu redor
3 - A conseqüência de usurpar autoridade espiritual custou Moisés 40 anos!

II - Não Muitos Sábios, Poderosos Nem Nobres:
A) Moisés era tudo isto sábio, poderoso, e nobre: At 7:22
B) Porém, 40 anos no deserto foram suficientes para renovar a mente e alma de Moisés
1 - Ele, como Davi, apascentava o rebanho: Ex 3:1
2 - Agora, depois de 40 anos no deserto, Moisés se tornou manso - útil: Nm 12:3
C) Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou:
Moisés, Moisés: Ex 3:4
1 - Moisés chegou ao monte de Deus chegou ao plano de Deus; presciência
2 - O sobrenatural não assustou Moisés; teria muito disto nos anos em frente
3 - Do meio da sarça é a nova criação, o tesouro em vasos de barro: 2 Co 4:7
4 - Não pode receber o chamado até primeiro ser nova criatura em Cristo: Gl 1:16

O CHAMADO
“O CHAMADO DE MOISÉS”
LIÇÃO DOZE (continuação)
II - Não Muitos Sábios, Poderosos Nem Nobres:
D) A resposta certa é: Eis me aqui / disposição incondicional: Ex 3:4
1 - Abraão: Gn 22:1
2 - Samuel: 1 Sm 3:10
3 - Ananias: At 9:10
4 - A resposta do coração cheio da graça de Deus
E) Pronto a fazer o que o Pai quer lhe dar: Mt 26:42; Jo 8:29
F) Obstinação: não dizer nem sim nem não simplesmente resistindo: 1 Sm 15:23
G) Quem não é por Mim é contra Mim / cooperar com o chamado ou resistir-lo: Mt 12:30
H) Disposto a ajudar é humildade ao Senhor e obediência é fé: Fl 2:5-8

IV - O Chamado:
A) Vem, AGORA, e Eu te enviarei a Faraó, para que tires o Meu povo: Ex 3:10
1 - Deus é quem liberta por intermédio do homem
2- Vasos de barro tornaram-se utensílios de honra: 2 Tm 2:21
B) Depois da experiência no deserto é que aprendeu a depender do Senhor: Jo 15:5
C) Agora a única forma aceitável será a completa dependência em Deus
D) A prova que o novo Moisés era fraco foi de que ele quis desviar-se do chamado
1 - E se eles me perguntarem: Qual é o Seu nome? Ex 3:13
2 - Mas eis que não crerão: Ex 4:1
3 - Ah! Senhor! Eu nunca fui eloqüente, sou pesado de boca e língua: Ex 4:10
4 - Senhor! Envia aquele que hás de enviar menos a mim : Ex 4:13
E) Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés: Ex 4:14
1 - A paciência do Senhor com o homem é longânime, porém, não infinita
2 - O Senhor responde a perguntas inteligentes mas não a incrédulos: Lc 1:18-20
F) Com o chamado, Deus dá o poder necessário para cumpri-lo: Ex 4:2,17

O CHAMADO
“ELIAS VERSUS ELISEU”
LIÇÃO TREZE
I - Onde Deus Manda, Ele Sustenta:
A) O Senhor ordenou que a chuva parasse e que o profeta Elias se escondesse junto à
torrente de Querite; ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem: 1 Rs 17:1-4
B) Mas passados dias, a torrente secou: 1 Rs 17:7
1 - O servo de Deus precisa aprender que Deus é Jeová Jiré e a confiar nele
2 - O Rio Sidrom secou e às vezes a fonte natural de sua renda vai secar
3 - Quando está no centro da vontade de Deus, Ele vai proporcionar sustento
C) Fechando uma porta, abre-se um portão; ordenei a uma mulher viúva que te sustente.
Deus freqüentemente usa as pessoas aparentemente menos propensas: 1 Rs 17:9
1 - Exige fé e humildade receber do vaso que Deus usa: a viúva / pobre
2 - Não é um milagre, mas um novo milagre cada dia: 1 Rs 17:15,16
3 - Não só receber, mas a prática de dar e receber todos os dias: vs 13
D) Se você está onde Deus mandou, pode ter confiança total no sustento dEle

II - Ministério De Elias: I Reis 17:1; 19:18
A) Ministério que desafiou reis e nações: Ml 4:5,6; Mt 11:14; 17:11
B) Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos: Tg 5:17
C) Tinha tremendas vitórias e batalhas com os sentimentos: 1 Rs 18:38-40; 19:1-3
D) O chamado de Deus desperta o homem; Que fazes aqui Elias? 1 Rs 19:9b
1 - Adão, onde estás? Gn 3:9
2 - Despertamento para analisar sua vida em relação ao propósito de Deus
3 - Elias tinha uma atitude de autopiedade: vs 10,13
E) Vento, terremoto e fogo / mas Deus não estava em nenhuma destes: 1 Rs 19:11
1 - Elias procurou sinais de Deus
2 - Deus não estava no vento, no terremoto ou no fogo: 1 Rs 19:11,12
F) O Senhor estava na voz quieta e suave: 1 Rs19:12
1 - Aquietai- vos e sabei que Eu sou Deus: Sl 46:10
2 - Testemunho interior de paz: Rm 8:14; Cl 3:15
G) A atitude de autopiedade faz o Senhor chamar outro em seu lugar: 1 Rs 19:16
H) No ministério terá que lidar com as imperfeições pessoais dos outros

III - O Chamado De Eliseu: 1 Reis 19:19-21
A) Deus chama pessoas OCUPADAS
1 - Deu a Adão trabalho: Gn 1:28,29
2 - Escolheu Gideão; que significa no literal, valente trabalhador: Jz 6:11
3 - Eliseu trabalhava lavrando: 1 Rs 19:19
4 - Davi estava cuidando das ovelhas do pai: 1 Sm 17:11
5 - Pedro e Tiago estavam lavando as redes: Mt 4:18
B) Para seguir o Senhor plenamente é preciso dar adeus ao seu passado

O CHAMADO
“ELIAS VERSUS ELISEU”
LIÇÃO TREZE (continuação)
III - O Chamado De Eliseu: 1 Reis 19:19-21
C) Eliseu queimou as pontes atrás dele – sacrificou os bois : 1 Rs 19:21
D) E o servia; estava de 9 a 13 anos no ministério de socorros: 1 Rs 19:21

IV - Separação De Eliseu: 2 Reis 2:1-14
A) Eliseu serviu a Elias de 9 a 13 anos, aprendendo o ministério por intermédio Elias
1 - Josué seguiu Moisés por quarenta anos
2 - Os apóstolos serviram três anos
3 - O caminho mais Bíblico para o apostolado é o ministério de socorros
B) Agüentou as inconsistências na vida de Elias todos os anos
C) Os qualificados encontram o fiel: 2 Rs 2:3
1 - Muitos são chamados mas poucos escolhidos: Mt 22:14
2 - Os qualificados sempre desprezam os fiéis: 1 Sm 17:28
D) Confie que Deus conhece o que é necessário para preparação para amanhã
E) O manto passa quando você anda fiel até o fim: 2 Rs 2:12-14
1 - Eliseu fez exatamente o dobro dos milagres de Elias: 2 Rs 2:13
2 - Agora o menor no reino de Deus é o maior do que João Batista: Mt 11:11
F) O último milagre de Elias foi o primeiro de Eliseu: 2 Rs 2:14
1 - Eliseu não procurou o poder de Deus porém o Deus de poder !
2 - Onde estão os Elias de Deus? Deve haver continuação dos milagres
3 - Onde estão os homens de fé e vontade para buscar a Deus
4 - Pagar o preço como bons soldados de Jesus Cristo
G) Eliseu não teve ministério tão espetacular quanto o de Elias, porém mais equilibrado
H) Não procure em seu ministério copiar os outros, seja você mesmo um original

V - A Lição De Geazi: 2 Rs 5
A) Eliseu tinha um servo por nome de Geazi na fila pela porção dobrada:
B) Eliseu curou Naamã de lepra: 2 Rs 5:1-14
C) Não aceitou glória nem galardão para aquilo que O Senhor dar gratuitamente
D) Geazi caiu no erro de Balaão e Acã : Nm 22:24; Jd vs 11; Js 7
E) Jeová não permite que seus servos sejam guiados pelo ouro ou por glória
1 - Abraão: Gn 14:21-23
2 - Paulo: At 20:33
F) Motivos corruptos poluem o chamado de Deus; lucro ganancioso, egoísmo
G) Eliseu, pela palavra de conhecimento, sabia porque Geazi queria dinheiro: vs 26b
1 - O problema não é roupa, terras, gado ou dinheiro mas atitudes: Mt 22:37
2 - O problema é quando amamos o qualquer coisa em lugar de Deus: 1 Tm 6:10
3 - Deus quer que Seus filhos tenham à medida que sua alma prospere: 3 Jo 2

O CHAMADO
“SAUL VERSUS DAVI”
LIÇÃO CATORZE
I - Não Muitos Sábios, Poderosos Ou Nobres:
A) Saul foi atrás das jumentas de seu pai; acabou no trono: 1 Sm 9:1-3; 10:2,14
B) Deus capacita a quem Ele chama: 1 Sm 10:6:12
1 - Deus manda ajuda para quem é chamado; o ministério de socorros: 1 Sm 10:26
2 - Muda os corações para receberem a visão que Deus deu
C) Deus deu-lhes alguém conforme a aparência belo e de estatura: 1 Sm 10:23,24
D) Sem unção Saul não tinha visão, ele voltou ao campo atrás dos jumentos: 1 Sm 11:5
E) Jeová deu o líder que o povo merecia / povos merecem seu líderes: 1 Sm 11:6:8

II - Saul Não Passou Na Prova De Obediência:
A) Prova N 1: Saul usurpou a posição de sacerdote para sacrificar: 1 Sm 13:5-14
1 - Para um Judeu debaixo da lei era claro que só o sacerdote: 1 Sm 10:8
2 - Foi uma desobediência radical, Saul oferecer em lugar de Samuel
B) A diferença entre Samuel e Saul foi que Samuel obedeceu a Palavra:
1 - Enquanto era fácil todos querem seguir Jesus e fazer a sua vontade: Jo 4:34
2 - Samuel sabia que os tempos difíceis provam a obediência e a fé!
3 - Quando você for apertado, tome cuidado e lembre que o Senhor está vendo
C) Prova N2: Resistiu à Palavra do Senhor / Desobediência: 1 Sm 15:1-3,9, 12:23
1 - Holocaustos X obedecer a Palavra
2 - Rebelião é como pecado de feitiçaria
3 - Obstinação é como a idolatria do lar
a - Saul era tímido; não era convicto do chamado ou da Palavra do Senhor
b - Tornou-se egoísta; muitas vezes timidez é egoísmo fingido
c - Veja o contraste na atitude da obediência de Samuel e Saul
D) Rejeitaste a Palavra do Senhor, Ele também te rejeitou: 1 Sm 15:23
E) As oportunidades devem ser vistas como preciosas e raras: 1 Sm 15:27-31

III - Davi: Desprezado Na Sua Própria Casa, Mas Chamado Por Deus: Mt 10:36
A) Samuel chama os filhos de Jessé: 1 Sm 16:1:11
1 - Jessé nem considerava Davi como remota possibilidade de ser escolhido
2 - Davi era o fiel que cuidava das ovelhas do pai: I Sm 16:11
B) Deus escolhe quem o homem rejeita: 1 Sm 16:12,13
1 - Mandou chamá-lo: vs 12
2 - E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi: vs 13
C) Ungido e escolhido, mas continuou cuidando das ovelhas do pai: 1 Sm 17:20
1 - Tinha experiência no poder de Deus: 1 Sm 17:34-37
2 - Davi estava feliz em servir a Deus e trabalhar, mas não se exaltava: 2 Sm 5:1-3
3 - Ainda continuou sendo rejeitado pelos irmãos depois de ser ungido: 1 Sm 17:28

O CHAMADO
“SAUL VERSUS DAVI”
LIÇÃO CATORZE (continuação)
IV - Na Batalha Do Senhor, Você Se Apresenta: 1 Sm 17:40-51
A) Como Davi foi provado na batalha você também será: 2 Co 2:14; 1 Pd 1:7
1 - As batalhas provam se você crê no Senhor e no seu chamado
2 - Quando crê no seu chamado, libertação chega: 1 Co 10:13
3 - Desenvolva experiência em Cristo e andando na vitória de Cristo: 2 Cor 2:14
B) Como o ungido do Senhor, Davi tinha habilidade de fazer o que não podia antes
C) Davi confrontou e venceu Golias pelo Espírito de Deus: 1 Sm 17:45-47

V - Até O Trono Davi Era Fugitivo; Aprender O Que Significa Ziclague:
A) Por cinco vezes, Saul tentou matá-lo: 1 Sm 18:10,11; 19:2; 11:1
B) Davi era fugitivo: 1 Sm 21:10; 22:1; 23:13; 24:1,2; 27:1
C) Ziclague: transborda um manancial: 1 Sm 30:1
1 - Tudo foi temporariamente perdido e virou cinzas: 1 Sm 30:1
2 - Você vai aprender a passar por Ziclagues na vida para chegar ao trono
3 - Davi não foi na própria força, mas guiado por Jeová: 1 Sm 30:6-8
a - Reanimou-se no Senhor seu Deus: 1 Sm 30:6
b - Trazei-me aqui a estola sacerdotal: 1 Sm 30:7
c - Procurou a vontade de Deus: 1 Sm 30:8
d - Partiu pois - ação correspondente: 1 Sm 30:9
D) Crentes que não vencem as Ziclagues da vida, não sentam no trono: Rm 5:17
1 - Não são separados para o chamado: At 13:13
2 - Muitas se desviam da verdade e levantam uma acusação falsa contra Deus
3 - Seja preparado para confrontar e lidar com ofensa na sua vida: 2 Tm 2:3:7
E) Davi finalmente sentou no trono de Judá: 2 Sm 2:1, 11
1 - Houve guerra civil contra Davi sentando no trono que Deus lhe deu: 2 Sm 3:1, 6
2 - Depois de 13 anos Davi governou sobre Judá e 20 anos Israel: 2 Sm 5:1:5

VI - As Provas Continuam:
A) A rebelião de Absalão: 2 Sm 15:7:
1 - O conselheiro fiel de Davi fica com Absalão: 2 Sm 17:1
2 - Davi manda a arca de volta para Jerusalém: 2 Sm 15:24:27
B) Outros tentam tomar o trono: Adonias, filho de Hagite: 1 Rs 1:5
C) Salomão, no lugar do chamado do Senhor: 1 Cr 22:9,10; 1 Rs 1:12:39
D) Todos vão passar por provas até o fim: Jo 16:33; 2 Co 4,6
E) Tende bom ânimo, porque Jesus já venceu por você: 1 Jo 5:4; Rm 8:37
F) Permanecer firme contra as ciladas do diabo: Ef 6:11; 2 Co 3:14

O CHAMADO
“O CHAMADO DE DANIEL”
LIÇÃO QUINZE
I - Começou Quando Estava Escravo Na Babilônia:
A) Quando Daniel foi preso na Babilônia: Dn 1
1 - Antes de você nascer de novo, Deus o conhecia e viu você na eternidade
2 - Ainda era pecador e Cristo morreu por você: Rm 5:8
3 - O primeiro chamado é das trevas para a luz do evangelho: 1 Pd 5:10
B) Mesmo que a sua situação na vida não esteja de acordo com as promessas da Palavra
você pode servir o Senhor de todo seu coração / as promessas cumprirão
C) Na vida de Daniel, mais uma vez, observamos que houve provas muitíssimas difíceis

II - Prova N1 - Não Comer As Finas Iguarias Dos Pecadores: Dn 1:1-21
A) E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos: Rm 12:2
B) Correr com a maré do mundo vai apagar o chamado de Deus: 1 Co 15:33
1 - Más conversações e amizades corrompem os bons costumes: 1 Co 15:33
2 - Não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão
3 - Não seja comprometido com o mundo
C) Em toda matéria de sabedoria os achou dez vezes mais doutos: Dn 1:20

III - Prova N2 - Confiar No Senhor Para Direção: Dn 2
A) Rei Nabucodonosor exigiu interpretação do seu sonho ou ser executado: Dn 2:13
B) Daniel pediu mais tempo ao rei para buscar O Deus fiel: Dn 2:16; Hab 2:1
1 - Quando as provas são mais terríveis buscar com maior intensidade: Jr 33:3; Mt 7:7
2 - Deus tinha dado a Daniel a habilidade de interpretar sonhos: Dn 1:17b
3 - Pequena fé teria fugido e acusado a Deus de tê-lo abandonado: Pv 24:10
C) Daniel confessou a vitória / temos melhor aliança baseado em melhores promessas,
portanto, devemos ter pelo menos a mesma ousadia: Dn 1:16; Hb 8:6
D) Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite: Dn 2:19
1 - Deus deu a Seu profeta uma palavra de sabedoria: 1 Co 12:8
2 - Se exaltar Deus, Ele o exaltará em tempo oportuno: Tg 4:8; 1 Pd 5:6

IV - Prova N3 - Muito Sucesso Não Mudou Daniel:
A) Daniel foi exaltado ao 2 lugar no reino da Babilônia: Dn 2:46-48
B) O sucesso muda as pessoas mas não a Daniel pois conhecia a seu Deus: Dn 11:32b
C) Daniel continuou na corte de quatro reis diferentes: Eles caíram mas ele permaneceu
1 - Daniel provou que a promoção vem do Senhor: Sl 75:6
2 - Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro / governou por 4 reis: Dn 1:21
3 - Porém, permaneceu na corte do rei : Dn 2:49b
4 - Passou a ser o terceiro no governo do seu reino; Belsazar: Dn 5:29
5 - Daniel foi um dos três presidentes: Dn 6:2

O CHAMADO
“O CHAMADO DE DANIEL”
LIÇÃO QUINZE (continuação)
V - Prova N4 - Adoração Em Espírito E Em Verdade:
A) Sadraque, Mesaque e Abede-Nego eram provados em adoração: Dn 3:8-25
1 - O quarto homem, Jesus, estará na fornalha de fogo com você: Is 48:10
2 - O adversário não faz acepção de pessoas todos são tentados
3 - Se não negar a verdade na tribulação, então a vitória será sua: Pv 23:23
4 - Se não se dobrar, então também não queimará e não será consumido
B) A armadilha do adversário contra Daniel era acusá-lo porque orava a Deus: Dn 6:7
C) Daniel pois se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus como
costumava fazer / 10 coisa o adversário deseja roubar de você é oração: Dn 6:10
D) Exercer fé nos tempos difíceis desenvolve um caráter forte: 2 Pd 1:4
E) Para se aproximar de Deus é necessário entender algo sobre Ele: Sl 32:8,9; 100:4
F) Aproximar-se pela fé no sangue / e a Palavra: Hb 10:19-23; Jo 8:32

VI - Chamado Para Reinar Em Vida:
A) Como Daniel foi chamado para reinar e assim glorificar a seu Deus:
1 - Você também foi chamado para reinar acima do mundo: Rm 5:17; 6:14
2 - Discernir as provas na sua vida: 1 Co 2:14
a - O adversário se levanta para tentar lhe destruir: 1 Pd 5:8
b - O Senhor está olhando para sua obediência para lhe exaltar: 1 Pd 5:6
B) Cada prova qualificava Daniel para continuar na administração de um rei !
1 - Ofensas, injustiças, tempestades, dificuldades vêm: Sl 32:6;Is 54:15
2 - Transforme sua atitude: as provas são uma oportunidade de promoção, para
que Deus o exalte em tempo oportuno: Mt 4:1-10; Lc 4:18
3 - Fazei tudo sem murmurações nem contendas; para que vos torneis
irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis: Fl 2:14,15
4 - Aprender a andar em vitória no dia-a-dia qualifica você para o chamado até o
tempo da separação; santificação: Js 3:5
a - Muitos são chamados, poucos são escolhidos / provas também elimina
aqueles que desmaiam, desfalecem ou desistem: Mt 9:36; 22:14
b - Os princípios permanecem, quer seja chamado para o ministério, ou para
ser operário, empresário ou dona-de-casa: At 10:34
C) O tempo entre reconhecer o chamado e a separação se chama: A GRAÇA DE DEUS:
Gl 1:15
1 - É preciso experiência para continuar no chamado; experiência tem muito valor
2 - A experiência aumenta a humildade, compreensão e compaixão pelos outros
3 - A experiência aumenta sua fé, longanimidade e resistência espiritual

O CHAMADO
“O CHAMADO DE PAULO”
LIÇÃO DEZESEIS
I - Desde Os Tempos Eternos:
A) Lembre-se de que predestinação é “conhecer conforme pré-conhecimento”
B) Foi chamado, em Cristo, na eternidade; você não existe antes de nascer: 2 Tm 1:9
C) Chamado antes de nascer mas separado depois que recebeu o chamado no caminho
para Damasco: Gl 1:15; At 13:2
D) Percebeu o chamado e aceitou mas somente começou entender no deserto de
Arábia: At 26:19,20; Gl 1:17,18
E) O tempo manifesta o que Deus, em eternidade, viu: Rm 16:25; 1 Tm 3:16; Gl 4:4
F) Separado para pregar o evangelho, somente após ter recebido Jesus: Rm 1:1

II - Paulo Autodenominou Como Apóstolo De Deus E Não Do Homem:
A) Para preencher a vaga do ministério de Judas votaram em Matias: At 1:25,26
B) Paulo denomina-se sempre o apóstolo chamado de Deus, ou seja, não dos homens:
1 - Paulo servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo: Rm 1:1
2 - Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo: 1 Co 1:1
3 - Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio deles: Gl 1:1
4 - Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé: Tt 1:1
5 - Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus : 1 Tm 1:1
C) Paulo entendeu seu chamado e por isso não foi tímido perante os demais: Gl 2:11

III - O Chamado É Para Servir A Deus:
A) O chamado é para fazer a vontade de Deus na sua vida aqui na terra: 1 Tm 6:12
B) O apostolado tem a maior unção de todos, por isso é para servir mais: Gl 3:10
C) Paulo recebeu graça para o apostolado: Rm 1:5
1 - Conforme o dom da graça de Deus a mim concedida: Ef 3:7
2 - O cristão vai reinar em vida na medida da graça recebida: Rm 5:7; Ef 4:7
D) Mas pela graça de Deus sou o que sou e trabalhei muito mais do que todos eles;
todavia não eu, mas a graça de Deus comigo: 1 Co 15:10
E) O chamado que você recebe é para melhor servir a Deus com sua vida
1 - Para alcançar o mundo com o Evangelho
2 - Isto é vosso serviço: Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício
como dádiva; porém o estranho que se aproximar morrerá: Nm 18:7

IV - Chamados Sobrenaturais - Convicção Para Vencer Dificuldades Extraordinárias:
A) O chamado de Paulo era sobre natural - precisava tal certeza devido as perseguições
que haviam de vir / não procure experiências espetaculares porque tribulação
acompanham: 2 Co 11:24-28
1 - Quanto lhe importava sofrer pelo nome de Deus: At 9:16
2 - Que era para levar o nome de Deus perante os gentios, reis e filhos de Israel
B) Para permanecer fiel em face a grandes dificuldades do chamado: 2 Co 4:17,18
C) Relatado em parte: At 8:13-28; 2 Co 1:4-10; 4:8-11;6:4-10;11:23-28; Rm 8:35

O CHAMADO
“ABANDONA SEU CAMPO”
LIÇÃO DEZESETE
I - Depois De Grandes Vitórias A Decepção Pode Atacar:
A) O Senhor respondeu com fogo no altar, uma das maiores vitórias na Bíblia: 1 Rs 18
B) Depois das vitórias, ainda precisamos viver pela fé nas promessas: 1 Jo 5:4
1 - Elias queria o reconhecimento dos homens; abalado com atitude de Jezabel
2 - Quis que a perseguição parasse, mas aumentou ainda mais: 1 Rs 19:2, 3
C) Elias não quis continuar no ofício de profeta, ele disse; é difícil de mais: 1 Rs 19:9-18
1 - O Senhor ordenou que ungisse três homens, porém, primeiro foi a Eliseu
2 - Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele: 1 Rs 19:19
3 - Elias obedeceu, porém, a atitude dele era errada; vai e volta, pois sabes o
que fiz contigo: I Rs 19:20
D) Abandona seu reino, Babilônia, Egito e deserto: Hb 11:27

II - A Vida De Eliseu:
A) Eliseu estava trabalhando no campo do seu pai com doze juntas de bois: 1 Rs 19:19
1 - Eliseu era um fazendeiro grande e de destaque da região; 24 bois naquela época
era equivalente de 24 tratores hoje em dia
2 - Eliseu era trabalhador, vivia ocupado com o que tinha em mãos
3 - Eliseu era constante, ao contrário de Elias; ele arou em linha reta
4 - Eliseu era fiel no campo dele até que O Senhor lhe deu o maior, o chamado
5 - Eliseu quis honrar seus pais antes de sair com Elias
6 - Eliseu não desistiu mesmo tendo que lidar com um profeta teimoso: Tg 5:17

III - A Porção Dobrada Vem Pela Fé E Obediência:
B)
C)
D)
E)
F)

Eliseu, mediante as coisas que sofreu, aprendeu os caminhos do Senhor: Sl 103:7
Ouviu do Senhor e não escutava a voz dos homens: 2 Rs 2:3, 5
Eliseu queria mais de Jeová e não seria negada porção dobrada do Esp.: 2 Rs 2:9, 10
A porção dobrada são milagres e outras manifestações de Cristo: 1 Co 12
Os dons eram manifestos no ministério de Eliseu 2x mais do que no de Elias
1 - Salvação: 2 Rs 2:21
8 - Cura e libertação: 2 Rs 5:14
2 - Enchimento do Espírito: 2 Rs 3:16,17 9 - Palavra de conhecimento:2 Rs 5:26
3 - Óleo para os vasos: 2 Rs 4:6
10 - Milagres: 2 Rs 6:6
4 - Reprodução de filhos: 2 Rs 4:16
11 - Palavra de sabedoria: 2 Rs 6:17
5 - Vida ressurreta: 2 Rs 4:34
12 - Profecia: 2 Rs 7:2
6 - Autoridade acima da morte: 2 Rs 4:40, 41
7 - Multiplicação dos pães: 2 Rs 4:43

