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Para pensar...

Na vida cristã, em sua lide ministerial,

Você é CONVOCADO ou VOCACIONADO?



Aspectos conceituais...

Vocação é um termo derivado do verbo no latim
“vocare” que significa “chamar”.

É uma inclinação, uma tendência ou habilidade
que leva o indivíduo a exercer uma determinada
carreira ou profissão.



Aspectos conceituais...

Vocação é um termo derivado do verbo no latim
“vocare” que significa “chamar”.

Observe o elemento externo: “voz”.

Alguém “fala”.



Aspectos conceituais...

Vocação é uma competência que estimula as
pessoas para a prática de atividades que estão
associadas aos seus desejos de seguir
determinado caminho.



Aspectos conceituais...

Vocação é uma competência que estimula as pessoas
para a prática de atividades que estão associadas aos
seus desejos de seguir determinado caminho.
Observe o efeito “cinético” da voz: Chama – gera algo
no interior do indivíduo – movimento em
determinada direção.



Aspectos conceituais...

Por extensão, vocação é um talento, uma aptidão
natural, um pendor, uma capacidade específica
para executar algo que vai lhe dar prazer.



Aspectos conceituais...

Por extensão, vocação é um talento, uma aptidão
natural, um pendor, uma capacidade específica
para executar algo que vai lhe dar prazer.

Observe: voz – capacitação específica – ação –
Prazer!



Aspectos conceituais...

A vocação profissional é formada por um conjunto de
aptidões naturais, como também interesses
específicos do indivíduo que o direcionam na escolha
de uma profissão.

O teste vocacional é um instrumento que pode
auxiliar as pessoas indecisas sobre qual carreira
profissional deve seguir.



Aspectos conceituais...

A vocação profissional é formada por um conjunto de
aptidões naturais, como também interesses
específicos do indivíduo que o direcionam na escolha
de uma profissão.

Observe: voz – capacitação específica – ação – Prazer
e ação socialmente útil.



Aspectos conceituais...

Vocação religiosa é um chamado de Deus para a
prática religiosa, é louvar e servir a Deus e ao
próximo.

Religiosos são pessoas que querem dedicar sua
vida a Deus e aos irmãos, e encontrar em Deus
sua segurança, alegria e realização pessoal.



Aspectos conceituais...

Vocação religiosa é um chamado de Deus para a
prática religiosa, é louvar e servir a Deus e ao
próximo.

voz – capacitação específica – ação – Prazer e
ação socialmente útil, com ênfase serviçal ao
Senhor.



Aspectos Basilares...

“Uma voz” que “chama”.

Uma plastia interior com geração de habilidades e competências 
especiais a partir da atenção à “Voz”.

Uma ação “remodeladora” de vida.

Sensação prazerosa decorrente desta ação.

Ação de impacto social.

Ação de impacto espiritual para si e para o outro.



Histórias de Chamados

O chamado de Mateus.
E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado 
Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu.
E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos 
publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos.
E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso 
Mestre com os publicanos e pecadores?
Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas, sim, os 
doentes.
Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque 
eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento.

Mateus 9:9-13

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/9/9-13+


Histórias de Chamados

O chamado de mais discípulos...
E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, 
chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, 
porque eram pescadores;
E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no.
E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, 
seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes;
E chamou-os; eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no.

Mateus 4:18-22

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/4/18-22+


Histórias de Chamados

ABRAÃO E SARA: os proto-vocacionados.

MOISÉS: consciência progressiva de sua missão

SAMUEL: Um chamado pedagógico

DAVI: Um chamado construído sobre a força e a fraqueza.

JEREMIAS: um chamado ontológico

JOÃO BATISTA: Chamado a ser sinal de uma nova era

MARIA: Chamada a ser mãe do filho de Deus

Paulo: Experiência do Ressuscitado



Cristo e Minha vocação

•A vocação é transformadora
• Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos 

eram sábios segundo os padrões humanos; poucos eram poderosos; 
poucos eram de nobre nascimento.
1 Coríntios 1:26

https://www.bibliaon.com/versiculo/1_corintios_1_26/


Cristo e Minha vocação

•A salvação é a primeira etapa da Vocação
• que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em 

virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação 
e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos 
eternos,
2 Timóteo 1:9

https://www.bibliaon.com/versiculo/2_timoteo_1_9/


Cristo e Minha vocação

•O Cristão precisa descobrir sua vocação!
• Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam 

iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele 
os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos
Efésios 1:18

https://www.bibliaon.com/versiculo/efesios_1_18/


Cristo e Minha vocação

•A vida do vocacionado precisa ser mudada!
• Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna 

da vocação que receberam.
Efésios 4:1

• exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de 
maneira digna de Deus, que os chamou para o seu Reino e glória.
1 Tessalonicenses 2:12

https://www.bibliaon.com/versiculo/efesios_4_1/
https://www.bibliaon.com/versiculo/1_tessalonicenses_2_12/


Cristo e Minha vocação

•A vocação é continuamente transformadora!
• prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial 

de Deus em Cristo Jesus.
Filipenses 3:14

• Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o 
chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais 
tropeçarão
2 Pedro 1:10

https://www.bibliaon.com/versiculo/filipenses_3_14/
https://www.bibliaon.com/versiculo/2_pedro_1_10/


Cristo e Minha vocação

•A via final comum dos vocacionados.
• Ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de 

tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
2 Tessalonicenses 2:14

https://www.bibliaon.com/versiculo/2_tessalonicenses_2_14/


Cristo e Minha vocação

•Felicidade é o estado decorrente da aproximação 
de nossa vida atual em relação a nosso 
chamado!



Esta foi a aula: Cristo e Minha vocação

•Muito obrigado!

•Deus te abençoe!


