CHAMADOS PARA SERVIR
(Lucas 5.1-11)
INTRODUÇÃO:
O ministério de Jesus foi muito curto aqui na terra – cerca de três anos e meio –
e Cristo não precisou dos meios de comunicação adequados para a expansão da sua
mensagem.
Portanto para que a mensagem não corresse risco de ser esquecida, precisava
ser confiada a homens com características adequadas para essa tarefa.
De acordo com o texto vejamos algumas características adequadas de pessoas
o qual Deus chama para a realização da sua obra aqui na terra:
1 – DEUS CHAMA PESSOAS OCUPADAS – vs.2
“….lavavam as redes”
Todo projeto de Deus envolve pessoas profundamente envolvidas no trabalho.


Moisés – apascentava as ovelhas de seu sogro Jetro. Ex 3.1 a 4 – “ sarça
ardente”



Davi – apascentava as ovelhas de seu Pai. I Sm 16.11-12 – “ Davi ungido por
Samuel”



Gideão – malhava o trigo no lagar – Jz 6.11-12 – “o anjo do Senhor aparece”

 Eliseu – arava a terra – I Rs 19.19-20 – “ ungido como profeta no lugar de Elias”
2 – DEUS CHAMA PESSOAS DEPENDENTES DELE – vs.5,6
“ ….sob tua palavra lançarei as redes”
Todo projeto de Deus envolve pessoas que se dispõe a sua total dependência.
Moises – antes de entrar no plano de Deus para a libertação do seu povo, ouviu
a voz de Deus na aparição da sarça ardente, e foi na total dependência de Deus para
libertar o povo. Exôdo 3
Precisamos reconhecer que sem Cristo não podemos fazer nada. Jo 15.5 –
disse Jesus: sem mim nada podeis fazer.
Quando dependemos totalmente de Deus, também temos a sua total segurança.
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Exemplo: Sadraque, Mesaque, Abid Nego na fornalha acesa – Dn 3.17 e 25
Ilustração: Passaram bem, não se desesperaram.
3 – DEUS CHAMA PESSOAS CONSCIENTES DE SUAS LIMITAÇÕES – vs. 8
“….afasta-te de mim porque sou pecador!”
Deus precisa de pessoas que reconheçam a sua miséria, suas limitações e
fraquezas. Is 6 – Ai de mim!
Diante do chamado de Deus não precisamos temer, pois Deus se preocupa com
nossas limitações.
Moises reconheceu sua fraqueza, pois era pesado de línguas. Ex 3.10-12
Por traz de nossos aparentes defeitos, existem virtudes ocultas que chamam a
atenção de Deus, a ponto de Deus nos escolher para o desafio de levar a sua
mensagem a todos os povos.
1 Sm 16.7 – “o homem vê a aparência mas Deus vê o coração.”
Deus escolhe os humildes para realizar os seus planos.
1 Pe 5.5-“…Deus resiste ao soberbo mas da graça aos humildes.”
Deus escolhe quase sempre aqueles que o mundo considera fracos e de pouca
importância.
1 Co 1.26,27 “….mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para
envergonhar as sabias e as fracas para aniquilar as fortes.”
4 –DEUS CHAMA PESSOAS DECIDIDAS A SEGUI-LO – vs.11
“….deixaram tudo e o seguiram.”
Deus procura pessoas que estão dispostas a deixar o seu próprio conforto para
seguir Jesus.
Mt 6.33 – “ buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça….”

CONCLUSÃO:
Deus continua chamando as pessoas com a mesma intensidade que chamou os
discípulos.
Chama pessoas ocupadas, homens e mulheres honestas dependentes do seu
poder.
Homens e mulheres conscientes das suas limitações.
Homens e mulheres decididas a segui-lo.
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“Procure apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se
envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.” 2 Tm 2.15.
Deus os abençoe.
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