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Você tem 
consciência de seu 

chamado? 
Então é hora de 
preparar-se...



“Procura apresentar-te diante de 
Deus aprovado, como obreiro que 
não tem de que se envergonhar, 
que maneja bem a palavra da 

verdade” 
(2Timóteo 2:15)



“para que o homem de Deus 
seja perfeito, e perfeitamente 

preparado para toda boa obra” 
(2Timóteo 3:17)



Você está preparado para 
manejar a bíblia?

Você está preparado para 
fazer a obra de Deus?



vocação

A  palavra  vocação  é  tradução  do  latim  voco e 
significa literalmente “eu chamo.” Essa palavra é 

usada para descrever o chamado de Deus, tanto no 
sentido individual, quanto coletivo. No sentido 

coletivo refere-se ao chamado para a vida cristã. No 
sentido individual, refere-se ao chamado ao 

ministério específico.



Vocação também é a tradução do grego klhsiv que 
ocorre por 11 vezes no Novo Testamento. Em uma 

dessas ocorrências a palavra foi traduzida por 
chamamento, o que já indica a proximidade de idéias. 
Klhsiv tem sua raiz originada de kalew que pode 

ter como significados “um chamado específico, 
convite, favor ou privilégio em ser convidado, 

chamado a assumir funções de privilégio.”

vocação



“A labuta do ministério no escuro, sem uma comissão 
segura, tolda em muito a garantia da fé nos 

compromissos divinos; e o ministro, incapaz de se valer 
do apoio celestial, sente em seu trabalho ‘as mãos 

caídas e os joelhos fracos.’ Por outro lado, a confiança 
de que está agindo em obediência ao chamado de Deus 

e de que Ele está em seu trabalho e em seu caminho, 
encoraja-o nas dificuldades, conscientizando-o das 
obrigações pelas quais deve responder com força 

onipotente” (Charles Bridges)

vocação



1. Preparação espiritual

Você ora a Deus por sua 
vocação?

Oração



Russell Shedd declarou que “em oração uma pessoa espera 
em Deus para indicá-la quem ama ao Senhor e 

verdadeiramente deseja uma vida de intimidade com Ele.”



A escolha dos apóstolos – Jesus passou uma noite 
inteira em oração antes de escolhê-los (Lucas 6:12)

Os onze apóstolos  oraram para Deus ajudá-los na escolha 
do sucessor de Judas (Atos 1:24-26)

A escolha de Barnabé e Saulo para a obra missionária foi 
precedida de oração pelos líderes da Igreja de Antioquia 

(Atos 13:2, 3)
A liderança de Timóteo foi precedida pela oração e 

imposição de mãos dos anciãos da Igreja (1 Timóteo 4:14)

Oração e 
preparação



1. Preparação espiritual

Você conhece o livro que 
pretende pregar?

Leitura da Bíblia



“E fui ter com o anjo e lhe pedi que me 
desse o livrinho. Disse-me ele: Toma-o, e 

come-o; ele fará amargo o teu ventre, mas 
na tua boca será doce como mel. Tomei o 

livrinho da mão do anjo, e o comi; e na 
minha boca era doce como mel; mas 

depois que o comi, o meu ventre ficou 
amargo” (Apocalipse 10:9-10)



“Escondi a tua palavra no meu 
coração, para não pecar contra ti”  

(Salmo 119:11)

O coração é o íntimo. Não 
podemos guardar a Palavra se 

não a conhecemos



“Mas que diz? A palavra está 
perto de ti, na tua boca e no 
teu coração; isto é, a palavra 

da fé, que pregamos”
(Romanos 10:8)



2. Preparação pessoal

Caráter
Caráter é a minha verdade quando 

ninguém está observando



Vivemos em uma sociedade 
onde muitos líderes já 

decepcionaram devido ao seu 
caráter. Eram carismáticos ou 
eficientes mas tinham sérios 

problemas de caráter.



Foi digno de confiança (Verso 4)
Foi fiel e promoveu a prosperidade de seu patrão (Versos 2, 3)

Administrou os bens de seu patrão com total integridade (Verso 
6)

Não cedeu à tentação sexual promovida pela esposa do patrão 
(Versos 7-12)

Sofreu as conseqüências de se manter íntegro (Versos 19-22)
Foi capaz de dominar sentimentos destrutivos e manter-se fiel 

(Versos 21-23)

(Gênesis 39)

Caráter de 
José



2. Preparação pessoal

Relacionamento familiar



família

"Se eu quisesse descobrir se um homem é um 
cristão, eu não iria procurar seu ministro. Eu 

iria e perguntaria à sua esposa. Se um homem 
não trata bem a sua esposa, eu não quero 

ouvi-lo falar de cristianismo. De que adianta 
falar de salvação para a próxima vida se ele 

não tem salvação para esta. Nós queremos um 
cristianismo que entre diariamente em nossas 

vidas e casas.“ (Dwight L. Moody)



É necessário, pois, que o bispo seja 
irrepreensível, marido de uma só mulher, 

temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto 
para ensinar; não dado ao vinho, não 

espancador, mas moderado, inimigo de 
contendas, não ganancioso; que governe bem a 

sua própria casa, tendo seus filhos em 
sujeição, com todo o respeito (1 Timóteo 3:3-4)

família



Você já compartilhou com sua família 
acerca da sua vocação? Ninguém pode 

ir para  o ministério ignorando sua 
família. É necessário que seus 

familiares decidam com você sobre o 
ministério. Talvez esse seja um grande 

sinal para você seguir adiante.

família



2. Preparação Acadêmica
“Quando vieres traze a capa que 

deixei em Trôade, em casa de 
Carpo, e os livros, especialmente os 

pergaminhos”
(2Ti 4:13)



1. A PREPARAÇÃO NO ANTIGO TESTAMENTO

1.1. ESCOLA DE PROFETAS

A escola de profetas encontrada em  1 e 2 Reis é o 
primeiro exemplo de preparação sistemática na Bíblia. 

1.2. EXEMPLOS DE PREPARAÇÃO

1.2.1. Josué – preparado por Móisés
1.2.2. Geazi – preparado por Eliseu
1.2.3. Samuel – preparado por Eli



2. A PREPARAÇÃO NO NOVO 
TESTAMENTO

2.1. Jesus e os doze apóstolos
2.2. O apóstolo Paulo e Timóteo



Para que se preparar?
1. Conhecimento Bíblico

2. Desenvolvimento do Caráter
3. Trocar experiências

4. Crescimento Emocional
5. Maturidade

6. Oportunidade de confirmar a chamada
7. Desenvolvimento espiritual



“Procura apresentar-te diante de 
Deus aprovado, como obreiro que 
não tem de que se envergonhar, 
que maneja bem a palavra da 

verdade” 
(2Timóteo 2:15)

Sua parte: dar o 
melhor de si, ter 

iniciativa

Seu alvo: ser 
aprovado por Deus

Sua preparação, a 
melhor possível



Que você tenha a melhor 
preparação possível para ser 
uma bênção para Deus. Não 
pense em uma preparação 
qualquer: pense na melhor 

possível!
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