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Ele que nos compreende melhor do que nós mesmos. 
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O mais elevado propósito na vida de cada ser humano deveria ser o de dar 

glórias ao Criador. 

 

As três parábolas contadas por Cristo sobre a ovelha perdida, a moeda perdida 

e o filho pródigo (Lc 15:4-32) revelam algo que traz alegria ao coração de Deus: a 
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salvação dos perdidos. Como cristãos, nossa missão deve contribuir para a 

salvação de pessoas (ver Mt 28:18-20). Cada um de nós pode encontrar seu 

chamado específico. Qualquer coisa que prejudique o cumprimento da missão deve 

ser evitada.  

Não ultrapassar o que está escrito não exclui ideias de outros campos de 

estudo, como a arqueologia bíblica ou a história. Outros campos podem lançar 

luz sobre alguns aspectos bíblicos e sobre o contexto das passagens bíblicas, e 

assim podem nos ajudar a compreender mais o texto bíblico. Também não exclui 

o auxílio de outros recursos na tarefa da interpretação, como léxicos, dicionários, 

concordâncias e outros livros e comentários. No entanto, na interpretação 

correta da Bíblia, o texto das Escrituras tem prioridade sobre todos os outros 

aspectos, ciências e auxílios secundários. Outros pontos de vista devem ser 

avaliados cuidadosamente da perspectiva das Escrituras como um todo. 

A vocação está relacionada com o chamado. 

 

1 O QUE SOU E O QUE FAÇO 

 

Neemias trabalhava como copeiro servindo ao mais poderoso monarca de 

sua época. Geralmente, o copeiro era o responsável para provar o vinho ou a 

comida do rei a fim de garantir que não estivessem envenenados. Neemias era um 

dos poucos a quem havia sido confiada a vida do rei. 

Neemias precisava monitorar a logística dos alimentos e bebidas que 

entravam na cozinha do palácio, supervisionar o rigoroso cumprimento das normas 

de preparo deles, administrar as pessoas que trabalhavam, entre outras coisas. 

Imagino que a função requeria que ele planejasse as necessidades logísticas, 

praticasse a discrição e a diplomacia, e administrasse de maneira eficiente os 

recursos humanos. Suas habilidades foram importantes e necessárias quando 

Deus o chamou para a realizar a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. 

Somente com base em sua unidade interna, derivada de sua inspiração 

divina, as Escrituras podem funcionar como seu próprio intérprete. Sem a 

unidade da Bíblia, a igreja não teria meios para distinguir a verdade do erro e 

repudiar a heresia. Os escritores da Bíblia consideravam as Escrituras um todo 

coerente, inseparável, no qual os principais temas são desenvolvidos. 
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O Espírito Santo é imprescindível no desenvolvimento de habilidades que serão 

úteis em várias situações a fim de obter sucesso na realização da missão e no 

cumprimento do chamado divino. 

 

2 FATORES INFLUENTES NA VOCAÇÃO 

 

Se Neemias tivesse retornado a Jerusalém mais cedo, no tempo do edito de 

Ciro, ele não estaria na Pérsia como copeiro do rei para conseguir tudo de que 

precisou. Foi sua atividade e as circunstâncias que a envolviam que tornaram 

possível sua missão. 

A providência divina. Há momentos em que parece que as portas e janelas 

estão todas fechadas. No entanto, nunca se esqueça de que o Senhor, em Sua 

providência, talvez esteja conduzindo você em outra direção que não é a que você 

imaginou. Paulo tinha o desejo de pregar em Roma, entretanto Deus o chamou e 

enviou antes para pregar em toda parte, menos em Roma. Somente no fim de sua 

vida o apóstolo testemunhou de Cristo naquela cidade (Rm 1:10-13). 

O desejo de realizar a missão. Uma mãe talvez sinta o desejo de levar Jesus 

a um grupo de crianças; um jovem talvez sinta o desejo de influenciar outros jovens 

que não conhecem Jesus; um intelectual pode sentir o desejo de levar o evangelho 

ao público acadêmico. 

Talentos. O desejo de empreender determinada linha de trabalho é motivado 

pelas habilidades que tenho para atender a essa necessidade. Tome a iniciativa. 

O desejo identificado no coração pode nos motivar a empreender determinada 

linha de trabalho. O fator decisivo para cumprir a missão será impulsionado pelos 

nossos dons e habilidades. 

 

3 ROTINA DIÁRIA 

 

Até os 30 anos de idade Jesus morou e trabalhou em Nazaré. Mais tarde, 

quando Ele voltou para pregar ali, seus habitantes não conseguiram vê-Lo 

como alguém diferente do que Ele foi quando ali residiu. Para eles, Jesus era 

simplesmente o filho de Maria e do carpinteiro José (Mc 6:1-3). 
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Muito cedo, com a idade de 12 anos, o Salvador já possuía plena convicção 

de Sua missão especial. Foi durante Sua primeira visita ao templo, em 

Jerusalém, que Ele deu provas disso (Lc 2:49). No entanto, Ele voltou para Nazaré 

com Seus pais para viver em aparente insignificância (Lc 2:51). Todas as 

manhãs, o menino Jesus acordava para cumprir Suas tarefas. Ele comia o que 

as pessoas comuns comiam, e não dormia numa cama especial. Quando chegou o 

tempo determinado, Ele assumiu Sua missão. 

Além do contexto imediato antes e após uma passagem sob investigação, 

devemos levar em consideração o contexto do livro no qual a passagem se encontra. 

Devemos estudar tudo o que as Escrituras declaram sobre determinado assunto. 

Mesmo que não haja um olhar humano para criticar nosso trabalho, nem voz 

humana para elogiá-lo ou censurá-lo, deve ser feito tão bem como se o próprio Ser 

infinito o estivesse inspecionando pessoalmente. 

 

4 QUALQUER QUE SEJA SUA VOCAÇÃO 

 

A todos quantos se tornam participantes de Sua graça, o Senhor indica uma 

obra em benefício de outros. Cumpre-nos estar individualmente em nosso posto, 

dizendo: ‘Eis-me aqui, envia-me a mim’. 

Muitos estão insatisfeitos com sua profissão. Às vezes, seus esforços parecem 

não apreciados ou estéreis, e o futuro se apresenta incerto. Seja ele agradável ou 

não, temos obrigações de cumprir o dever que se nos apresenta. Ele abençoará 

e empregará no avanço da Sua causa aqueles que sinceramente se consagram à 

Sua glória, com tudo o que possuem. 

Nossos planos nem sempre são os planos de Deus. 

Quando falamos da sola Scriptura (somente as Escrituras), os Adventistas 

do Sétimo Dia são inevitavelmente confrontados com a questão do que fazer com 

Ellen G. White, que também foi inspirada por Deus e serviu como mensageira 

do Senhor para Seu povo remanescente. 

Que missão você tem o desejo de realizar? 
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5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

(____) Como cristãos, nossa missão deve contribuir para a salvação de pessoas. 

(____) A interpretação correta da Bíblia, o texto das Escrituras tem prioridade 

sobre todos os outros aspectos, ciências e auxílios secundários. 

(____) O caráter e as habilidades de Neemias contribuíram para seu sucesso. 

Sua vocação, seu chamado e sua missão não foram idênticos, mas ele foi usado 

pelo Senhor. 

(____) A chave é se dispor a trabalhar com seus dons e talentos, de forma que 

eles sejam reconhecidos pelos que estão em posição de lhe conceder as 

oportunidades. 

(____) Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos 

que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja 

bondoso comigo. 

(____) As Escrituras relatam que Cristo foi diligente e disciplinado durante Sua 

vida neste mundo. 

(____) Exige muito mais graça e severa disciplina de caráter trabalhar para 

Deus com a habilidade de mecânico, comerciante, advogado ou agricultor, 

aplicando os preceitos do cristianismo nos negócios comuns da vida, do que atuar 

como reconhecido missionário no campo de trabalho, onde a posição da pessoa é 

compreendida e metade de suas dificuldades são evitadas por esse mesmo fato. 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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