MARCAS DE UM POVO QUE VIVE DE FORMA DIGNA À VOCAÇÃO
QUE FOI CHAMADO
(Efésios 4.1-6)
Somos membros do Corpo de Cristo (I Co. 12: 12ss) e como tais precisamos
PARAR, fazer uma alta análise de nossa vida como PARTE INTEGRANTE DESTE
CORPO.
INTEGRAR: Fazer parte de um todo; Completar algo sem faltar mais nada.
INTEGRO: Que nunca se afasta da justiça, incorruptível, completo.
(Cl. 1:18-22) – Se eu INTÉGRO este corpo, esta integração deve ser de forma
completa (19), justa, incorruptível (vs.22b), pois fazemos parte de um TODO, onde
Cristo é a Cabeça (vs.18) e este é SANTO e JUSTO.
Integramos um corpo espiritual, “O CORPO DE CRISTO”, sendo assim é
preciso VIVER DE FORMA DIGNA A ESTA VOCAÇÃO.
Fomos integrados neste corpo e vocacionados para fazer parte deste corpo.
VOCAÇÃO: Disposição ou habilidade natural de uma pessoa para fazer algo;
inclinação, pendor, tendência.
Podemos perceber que o Senhor nos chama a atenção para
algumas marcas que Ele colocou dentro de cada um de nós como
membros Integrantes e Vocacionados de Seu Corpo:
O Senhor a todo o momento faz-nos olhar para dentro de nós para enxergarmos e nos
lembrarmos de que Ele imprimiu em nós estas MARCAS:
Que MARCAS são estas? (Efésios 4:1-6)
Vs. 2a – 1º Humildade e Mansidão:
 Pv. 22: 4 = Humildade é considerada riqueza, preciosidade pelo Senhor;
 Mt. 5: 3 = Humildade sinal dos cidadãos dos Céus;
 Sl. 37: 11 = Mansidão veículo de deleite de paz e garantia de herança nesta
terra;
 Tg. 1: 21 = Mansidão aspecto necessário para que a Palavra de Deus cresça e
floresça dentro de nós.
 Cl. 3: 12 = Humildade e Mansidão, ordem do Deus Eterno aos seus filhos.
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Vs. 2b - 2º Longanimidade, suportando-vos em amor:
 Pv. 14: 29 = Longanimidade, sinal de inteligência e sanidade mental;
 Pv. 16: 32 = Longânime, mais valoroso que um guerreiro que volta com a vitória
nas mãos;
 I Co. 13: 7 = O que suporta manifesta o Amor Ágape, amor manifesto por Cristo
na cruz;
 Cl. 3: 12 – 13 = Longanimidade e suporte uns aos outros, ordem do Deus Eterno
aos seus filhos. Questão de obediência!
 Tg. 1: 12 = Suporte com perseverança, sinal de muita felicidade. Ferramenta
usada por Deus para nossa aprovação.
Vs. 3a – 3º Esforço com diligência na preservação da unidade do Espírito:





Pv. 13: 4 = A diligência nôs leva ao contentamento;
Mt. 11: 12 = O esforço diligente nos leva a vida eterna e outros aos céus;
Lc. 13: 24 = É preciso manter esforço diligente para a Salvação.
Hb 6: 11-12 = O esforço diligente nos separa dos preguiçosos e não somos
confundidos;

Vs. 6 – 4º Ação do Espírito na Igreja e através da Igreja:
 Is. 61:1-3 = Ação do Espírito Santo, manifestação da autoridade dos céus na
terra através da Igreja;
 At. 2: 42-43 = Igreja, local da manifestação dos sinais, milagres e prodígios de
Deus;
 Rm. 8: 18-19 = Igreja, local da manifestação da Glória de Deus a ser revelada
na terra;
 II Pe. 1:19-21 = Com a Igreja está a autoridade da Palavra de Deus para ação
do Espírito Santo;
CONCLUSÃO:
As 4 marcas que acabamos de mencionar devem existir na Igreja do Senhor e
persistir em existir, pois desta forma poderemos ser usados por Deus nesta terra como
sua Igreja.
Através destas marcas, o avivamento e o sobrenatural de Deus acontecerão de
forma “natural” no meio do povo de Deus.
A eleição e a vocação do povo de Deus é manifestar o reino dos céus na terra
até que Jesus volte para eternamente reinar sobre seu povo.
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