VOCÊ TEM CONVICÇÃO DO SEU CHAMADO?
TEXTO: Romanos 1:1-7
1 Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho
de Deus,
2 o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras
Sagradas,
3 acerca de seu Filho, que, como homem, era descendente de Davi,
4 e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela
sua ressurreição dentre os mortos: Jesus Cristo, nosso Senhor.
5 Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar
dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé.
6 E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo.
7 A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos: A
vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
INTRODUÇÃO:
 Hoje celebramos o dia do Pastor, e eu quero nesse momento agradecer a Deus pelo
meu chamado pastoral, e também por todos os pastores daqui e espalhados por
todo esse cumprindo a vacação que têm em Deus.
 Vivemos dias difíceis para igreja, mas também, como diz Paulo, dias de muitas
oportunidades!
 “Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.” (Efésios
5:16).
 A crise é do mundo, não da igreja.
 Jesus já nos advertiu que chegaríamos a estes dias, chegamos!
 3 CONVIÇÕES PESSOAIS para você ser um cristão muito bem efetivo...
1. AFIRME SUA VOCAÇÃO: v. 1
 “Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o
evangelho de Deus”
 E afirmar sua vocação e chamado, lembre-se da consequência disto! Você foi
separado por Deus do mundo para viver esta vocação.
 Isto implica em mudança, renúncia e posicionamento.
 Qual é sua Vocação?
 “Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês! Pois
vocês são o selo do meu apostolado no Senhor.” (1 Coríntios 9:2).
2. AFIRME SUA FÉ: vs. 2-4
 “O qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras
Sagradas, acerca de seu Filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que
mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua
ressurreição dentre os mortos: Jesus Cristo, nosso Senhor.”
 Paulo aqui mostra em que se baseia a sua fé:
 Profetizado pelos profetas,
 Filho de Deus,

 Linhagem de Davi,
 Santo,
 Poderoso,
 Ressurreto,
 Cristo, o Senhor.
 E a sua e que está baseada?
 A fé de muitos está baseada:
 Nas bênçãos
 Nas curas
 Na isenção de problemas
 Nos ministérios grandes
 Nos elogios
 Nos bens materiais
 Na ausência de problemas dentro e fora de casa.
3. AFIRME SUA MISSÃO: v. 5
 “Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para
chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé.”
 O que você faz aqui, implica diretamente o que fazemos aqui!
 Somos cristãos apostólicos. Somos uma casa apostólica. Enviamos, ir do local ao
global.
 Afirmar quem você é define muitas coisas na sua vida, gera foco, base, força,
estabilidade e destino.
 Salvo, Filho, Chamado, Líder, Pastor!
 “Ninguém tropeça em montanhas, tropeçamos em pedras do caminho”
 Você é Servo? Então evidencie isto plenamente e publicamente, com a vida e frutos.
 Um servo passivo e não disposto é um fardo para sua igreja local e para seu povo.
CONCLUSÃO:
“Não me envergonho do EVANGELHO, porque é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê: primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é
revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está
escrito: "O justo viverá pela fé". (vs. 16-17)
Nunca se envergonhe do evangelho de Jesus Cristo:
 Ele é o PODER de Deus,
 Ele é a JUSTIÇA de Deus.
Isto! É preciso dele para viver na terra e para ir para o céu!
“O JUSTO VIVERÁ DA FÉ”
Grande afirmação reafirmada por Paulo como pedra angular para Reforma Protestante.
Viva seu chamado!

