
“O sistema da verdade não é uma linha reta, mas duas. 
Nenhum homem jamais terá uma visão correta do evangelho 
até que ele saiba olhar para as duas linhas simultaneamente. 
Eu sou ensinado em um livro para acreditar que o que eu 
semeio eu colherei. E sou ensinado em outro lugar que "não 
depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a 
sua misericórdia." Eu vejo em um lugar, Deus presidindo sobre 
todas as coisas na providência; mas também vejo, e não posso 
evitar de ver, que o homem age como lhe agrada, e que Deus 
deixou as ações dele à sua própria vontade, em grande 
medida. Entretanto, se eu fosse declarar que o homem é tão 
livre para agir, que não há nenhum domínio de Deus sobre 
suas ações, eu estaria me dirigindo para muito perto do 
ateísmo; e se, por outro lado, eu declarar que Deus domina 
sobre todas as coisas de tal maneira que o homem não é livre 
o bastante para ser responsável, eu sou imediatamente levado 
ao antinomianismo ou ao fatalismo. ...”



“... Que Deus predestina e que o homem é responsável, são 
duas coisas que poucos conseguem enxergar. Acredita-se que 
elas são incoerentes e contraditórias; mas elas não são. É 
apenas a deficiência do nosso débil julgamento. Duas verdades 
não podem ser contraditórias uma em relação à outra. Se, então, 
eu encontro ensinado em um lugar que tudo é pré-ordenado, 
isso é verdade; e se encontro em outro lugar que o homem é 
responsável por todas as suas ações, isso é verdade; e é minha 
tolice que me leva a imaginar que duas verdades possam 
contradizer-se uma à outra. Estas duas verdades, eu acredito, 
nunca poderão ser soldadas uma à outra em qualquer bigorna 
humana, mas elas serão uma só na eternidade. Elas são duas 
linhas que são tão proximamente paralelas que a mente que as 
acompanhar o mais longe possível, nunca descobrirá que elas 
convergem; mas elas convergem e elas se encontrarão em 
algum lugar na eternidade, perto do trono de Deus, de onde 
toda a verdade de fato se origina.”

Charles Haddon Spurgeon
Soberania de Deus e Responsabilidade do Homem –

Sermão pregado em 01/08/1858



Nosso lugar no plano de Deus



“Vinde e arrazoemos”



 Soberania de Deus X Responsabilidade do 
Homem

 Liberdade do Homem

 Porvir: continuidade e descontinuidade

 Vontade de Deus
◦ Vontade decretatória: Deus faz com que aconteça

qualquer coisa que Ele decrete. Ela é secreta para nós
até que aconteça.

◦ Vontade preceptiva: é a vontade de Deus revelada na lei 
e  nos mandamentos de Deus. Temos o poder, mas não
o direito de quebrar.

◦ Disposição da Vontade: descreve a atitude ou disposição
de Deus. Revela o que o agrada.



 Referências

 Bases Doutrinárias

 Definição

 Origem e Importância

 Propósito

 Distorções da Definição

 Mais Algumas Bases

 Aspectos Fundamentais

 Relação com outras doutrinas

 Riscos e Obstáculos

 Chamados centrais

 Aplicação a algumas esferas



 “Chamado é a verdade de que Deus nos 
chama para Si mesmo tão decisivamente que 
tudo o que somos, tudo o que fazemos, e 
tudo o que temos é investido com uma 
devoção especial e forte dinamismo como 
resposta à Sua convocação e serviço.”

Os Guiness
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Desequilíbrio



 Distorção Católica

 Distorção Protestante

 Equilíbrio

 Nem toda atividade humana é uma vocação

 Frases perigosas

Eusébio de Cesaréia
(263-339)



Fundamentos







 Importante pela diversidade

 Diversos exemplos de homens e mulheres
levantados por Deus com missões especiais

 Bezalel (Ex 31:1-11; Ex 35:30-35)



Entendendo o Chamado



 “o pão nosso de cada dia dá-nos hoje” 
(Mateus 6:11)

 Lutero: “O próprio Deus ordenha a vaca 
através das mãos da leiteira.”

 Deus está em todas as atividades do 
dia-a-dia

 A presença do Espírito em nós faz com 
que sejamos sempre instrumentos de 
Deus

 Deus se agrada em usar meios



IGREJA

 Nosso chamado é multifacetado.

 Ele ocorre dentro de esferas. Cada esfera tem 
balizamentos dados por Deus em termos de 
providência e mandamentos.

CIDADANIA

TRABALHO

CASAMENTO

FAMÍLIA



 Chamado não é algo que escolhemos é algo 
para o que somos convocados.

 Somos tentados a ver chamado como algo
futuro. O chamado de cada um de nós já está
aqui – ele é presente e dinâmico.

PASSADO PRESENTE FUTURO
Nada podemos Chamados a                “Pertence a

fazer sermos fiéis Deus”



 Cristão X Não Cristão

 Chamado primário + secundário = 
Discipulado

 Interdependência

 Cada um de nós é chamado para ser servo de 
Deus – SEMPRE!



 Chamado?

 Se não há chamado primário o secundário
não faz sentido.

 Ex 12:35-37; Dt 6:10-13



 Jesus – 20 anos como carpinteiro

 Igual dignidade em todos os chamados
◦ Parábola de Lázaro e o Rico (Lc 16:19-31)

◦ Cego de Nascença (Jo 9)

 O chamado nunca termina e vai nos dando a 
nossa identidade final.



 Todo chamado está subordinado à Palavra de 
Deus.

 O Chamado nunca contraria a Palavra de 
Deus.

 Calvino e os libertinos

 Chamados secundários – muitas coisas são
adiáforas. Porém, quando feitas, devem ser 
feitas no Senhor.

 A lei é uma abstração



 Tim Keller: “shalom significa 
reconciliação completa, um estado de 
máxima prosperidade em cada 
dimensão – física, emocional, social e 
espiritual – porque todos os 
relacionamentos estão corretos, 
perfeitos, e cheios de alegria”

 Jr 29:1-7



 Motorista

Quarta-feira, 09/11/2011
Beira-Mar Norte – Florianópolis

14h00


