O CHAMADO DE DEUS
TEXTO: Mateus 11:28-29
“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei
descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e
humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas.”
INTRODUÇÃO:
• O que é um chamado?
• Sempre associamos chamado a algo espiritual, a um ministério.
• Mas chamado também pode ser algo simples, como o fato de chamar alguém para
fazer algo ou ir a algum lugar.
• Neste culto eu gostaria de falar sobre o chamado de Deus.
• Um chamado que se aplica a todos nós de formas diferentes.
• O “Chamado de Deus” é um…
1. CHAMADO SOBERANO
• É superior a todos os outros chamados.
• Lembra quando você era criança?
• As vezes seus amigos te chamavam para brincar...
• Mas quando sua mãe te chamava era diferente!?
• Somos por vezes somos chamados por pessoas para exercermos uma
responsabilidade, mas quando Deus chama é diferente.
• O chamado dele é para sermos saciados.
2. CHAMADO SIMPLES
• O texto de Isaías 55:1, o profeta diz – “Venham, todos vocês que estão com sede,
venham às águas; e, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e
comam! Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo.”
• O chamado de Deus é simples, ele apenas diz “Venham”.
• Não está impondo nada, nem cobrando nada.
• Temos o hábito de impor condições as pessoas.
• Quando chamamos alguém para fazer algo sempre impomos condições, mas Deus
não.
• De tão simples que é se torna tão abrangente...
• Quem hoje não está cansado e sobrecarregado?
• São tantos problemas, crises e desilusões?
• Mas ele continua chamando.
3. CHAMADO IMEDIATO
• “Venha agora…”
• Não é para vir depois, ou semana que vem.
• Quem está precisando precisa vir agora.
• Mas, infelizmente muitos depois achando que o chamado do Senhor é sempre pra
depois.
• Depois que eu fizer isso... ou aquilo...
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Depois que eu terminar isso... ou aquilo...
Mas é para agora, imediatamente.
Temos o hábito de sempre adiar as coisas em nossa vida.
Já percebeu que as coisas que consideramos boas fazemos logo.
Mas muitas coisas boas têm consequências ruins.
E as coisas que julgamos ruins adiamos para não fazer, e muitas dessas coisas ruis
tem consequências boas.
• Mas se o Senhor te chamar atenda logo.
CONCLUSÃO
• O Senhor quer te aliviar, quer te ajudar.
• Ele também quer contar com você.

