Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

Por Marcio Tunala

CONEXÃO MISSÕES - VOCAÇÃO

Você é um Vocacionado?
Tempo da palavra (25 minutos)
Quando lemos a Bíblia, facilmente encontramos textos em
que Deus está chamando alguém para uma obra específica.
Também percebemos que somos chamados em Cristo para
o chamado universal de servir, glorificar a Deus e anunciar
Suas obras.
“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas
daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa
luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo
de Deus; não haviam recebido misericórdia, mas agora a
receberam.”
1 Pe 2.9-10
A Bíblia também nos ensina sobre o privilégio do chamado
ministerial específico, aqueles que são vocacionados. Deus
tem chamado muitos cristãos para atuar na capacitação
dos cristãos, encorajamento da igreja e na expansão do
Evangelho pelo mundo.
“E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado”.
Efésios 4.11-12

Compartilhando
1. Deus não chama apenas pastores e missionários para
servi-lO, mas chama também médicos, engenheiros,
professores, vendedores, advogados, comerciantes, músicos,
administradores e muitos outros profissionais. Com base no
texto de 1 Pedro, para que fomos todos chamados?
2. No texto de Efésios temos uma relação de designados
para funções ministeriais específicas. Alguns têm essa
consciência desde a juventude, outros essa ideia vai
a m a d u re c e n d o c o n f o r m e o e s t u d o d a P a l a v ra e a
intimidade com Deus. Compartilhe se você tem um
chamado ou testemunhou o chamado de alguém de
sua casa?
3. Podemos observar que alguns têm uma vocação dupla.
Um médico-missionário, um pastor-professor. Qualquer
profissão deve ser exercida com o objetivo de cumprir a
vontade de Deus. O que devemos fazer quando Deus nos
chama ou chama alguém da nossa família para um ministério?

Tempo de Orar
•Ore para que Deus continue levantando pastores e
missionários em nossas famílias e que eles sejam enviados
para muitos lugares do Brasil e do mundo, especialmente
aos lugares que temos poucos discípulos de Jesus.
•Continue orando pela pandemia, enfermos e em especial
pelos enlutados.
• Compartilhe seus pedidos e orem uns pelos outros.

Compartilhar com as Crianças
1. A Bíblia conta várias histórias sobre pessoas que foram
chamadas para ser um pastor ou um missionário. Você sabe
o que faz um pastor ou um missionário?
2. Pedro, Tiago e João foram convidados por Jesus para
andar com Ele e serem “pescadores de homens”. O que
significa ser pescador de homens? Quando Jesus disse para
andarem com Ele, para onde eles foram?
3. O que você faria se Jesus chamasse você para ser um
pastor ou um missionário?

