Mensagem pregada pelo Pr. Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na
Igreja Batista Betel, em 25 de fevereiro de 2018, às 18:00 Horas
SÉRIE: DESCONFORTO SANTO
TEMA: RESPONDA AO CHAMADO
PERSONAGEM BÍBLICO: SAMUEL
“E o jovem Samuel servia ao SENHOR perante Eli; e a palavra do
SENHOR era de muita valia naqueles dias; não havia visão manifesta.
E sucedeu, naquele dia, que, estando Eli deitado no seu lugar (e os
seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver),
E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus
se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus,
O Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui.
E correu a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele
disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou.
E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se
levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste.
Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te.
Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha
sido manifestada a palavra do Senhor.
O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se
levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste.
Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem.
Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te e há de ser que, se te
chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel
foi e se deitou no seu lugar.
Então veio o Senhor, e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes:
Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve.
E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a
qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos.”
(1 Samuel 3:1-11)
VIVENDO PARA O SENHOR
“E o jovem Samuel servia ao SENHOR”
- Não era uma questão de idade
- Servir é a condição normal de quem experimentou um
relacionamento com o Deus vivo.
“Você vive para o Senhor ou vive para si mesmo? Seus
objetivos, anseios, comportamento e estilo de vida
responderão a essa pergunta” (Guilherme Gimenez)
“Se vivemos, vivemos para o Senhor; e, se morremos,
morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer
morramos, pertencemos ao Senhor”
(Romanos 14:8)
O SENHOR CHAMA

“O Senhor chamou a Samuel”
“E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel”
“O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez”
- Deus chama, pessoas diferentes, com perfil diferente e com
propósitos diferentes.
- Chamou idosos, como Abrão
- Chamou pessoas ainda no ventre da mãe, como Jeremias
“Ainda hoje Deus está a chamar pessoas que queiram
participar daquilo que Ele deseja fazer nesse tempo”
(Guilherme Gimenez).
“Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar
que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para
onde estava indo.”
(Hebreus 11:8)
“Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de
Deus...”
(1 Coríntios 1:1a)
QUEM IRÁ RESPONDER?
“e disse ele: Eis-me aqui.”
“e Samuel se levantou”
“e ele se levantou, e foi”
“Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: "Quem enviarei? Quem
irá por nós? " E eu respondi: "Eis-me aqui. Envia-me!”
(Isaías 6:8)
AOS QUE RESPONDEM, O PRIVILÉGIO DE PARTICIPAR DO QUE
DEUS ESTÁ FAZENDO
“E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a
qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos.”

