
O que é a chamada ministerial? 

Este longo artigo só deve ser lido por quem, de fato, gosta de ler e tem 

prazer em estudar as Escrituras. Para começar, quem deseja saber sobre a 

chamada de Deus deve abrir a sua Bíblia em Marcos 3.13,14 e Hebreus 5.4. 

Vemos, ao longo das páginas sagradas, que não há uma forma padrão para o 

Senhor chamar obreiros. Veja, em sua Bíblia, como foram chamados os 

seguintes servos do Senhor: Moisés (Êx 3), Arão (Sl 106.16; Êx 28.1), Davi (1 

Sm 16.12), Eliseu (1 Rs 19.16-19), Jeremias (Jr 1.5), Amós (Am 7.14,15), 

Pedro, André, Tiago e Mateus (Mt 4.19-21; 9.9), João Batista (Lc 1.15), 

Paulo (Gl 1.15; At 9.15; 26.19), Barnabé (At 13.1,2) e Timóteo (At 16.1-3).  

Chamada é um ato soberano do Senhor (Sl 105.26; Is 43.13; Sl 78.70-72). Ele 

é quem escolhe, nomeia, capacita e põe obreiros na Igreja (Jo 15.16; Ef 4.8-

12; 1 Co 3.3-9; 12.8; Jr 3.15). Ele é quem envia trabalhadores para a sua 

seara (Mt 9.37,38; Lc 10.2; Mt 20.1-14). Sim, e Ele chama a quem quer (Mc 

3.13,14; 1 Sm 16.11-13). E cada obreiro deve ter a convicção da sua 

chamada. 

O obreiro verdadeiramente chamado pelo Senhor sente o peso da 

responsabilidade e, se pudesse, escaparia dela (1 Co 9.16; Jn 1.12; Jr 1.1-9). 

Mas esse tipo de obreiro - verdadeiramente chamado por Deus - tem o seu 

ministério confirmado a cada dia (1 Pe 5.10; Sl 37.23). E o importante, nesse 

caso, é o que o Senhor diz acerca desse obreiro, e não o que as pessoas 

pensam ou falam dele (At 14.6-20; Jó 1.8; Mt 11.19; 17.5). Deus faz questão 

de demonstrar que está com quem verdadeiramente chamou (Nm 17), 

dando testemunho dele (Is 41.8; Nm 12.3; Jr 6.12; At 13.22; Dn 10.11; Lc 

7.28; At 9.15).  

Infelizmente, há obreiros que Deus nunca chamou. E são esses que têm 

contribuído para que haja muitos desigrejados e revoltados contra as igrejas, 

em nossos dias. Quer saber quais são as características dos obreiros não-

chamados por Deus?  

Em primeiro lugar, eles só têm aparência (1 Sm 16.6-13; 2 Rs 4.31). 

Segundo: eles são apressados; querem ser obreiros a todo custo; mas não 

possuem mensagem conveniente (2 Sm 18.19-22; Jr 17.16).  



Terceiro: embora eles entrem no ministério, o ministério jamais entrará em 

seus corações, pois foram feitos obreiros pelos homens, e não pelo Senhor 

(2 Tm 4.3-5; 1 Rs 12.31; 13.33; 2 Rs 17.32,33).  

Em quarto lugar, os obreiros não-chamados confiam apenas em sua 

capacidade, como um comandante de Israel, Joabe, que tinha muita 

capacidade, mas era insensível; desumano; cruel; não inspirava respeito; não 

reconhecia os seus erros; não respeitava os laços familiares e não foi fiel até 

o fim (2 Sm 10.9; 1 Cr 19.10; 1 Rs 1.5-8; 2.5,28).  

Quinto: amam o dinheiro e por ele estão dispostos a tudo (1 Tm 3.3; 6.10; Ef 

5.5; Nm 22.10-22; 2 Pe 2.15,16; Is 56.11; Ap 3.17,18).  

Sexto: envolvem-se com a obra de Deus para ter comodidade (Ez 34.2-4; Jz 

17.7-13).  

Sétimo: gostam de receber glória dos homens (2 Co 10.12-18; At 12.21-23; Is 

42.8; Pv 27.2; 25.27; 1 Co 1.26-29; Tg 4.6).  

Como identificar o obreiro verdadeiramente chamado por Deus? Em 

primeiro lugar, ele é humilde (1 Pe 5.5,6; Sl 138.6; Mt 20.25-28), pois Deus só 

usa, de fato, os humildes - leia em sua Bíblia a respeito dos seguintes 

personagens: Moisés (Êx 3.11; 4.10), Saul (1 Sm 15.17), Davi (1 Sm 24.14), 

Salomão (1 Rs 3.7), Jeremias (Jr 1.6,7), Maria (Lc 1.48), João Batista (Jo 1.19-

23), Jesus (Mt 11.29; Fp 2.5-11), primeiros cristãos (At 11.26), Pedro (At 

3.11-16), Paulo (1 Co 3.5-7; 4.9-13). O obreiro chamado por Deus sabe que 

toda glória deve ser dada ao Senhor (At 4.1-10; 14.8-18; 1 Co 1.26-28; Mt 

21.26).  

O obreiro chamado por Deus tem autoridade — não confunda com 

autoritarismo. O que é autoridade? Ela decorre de integridade moral (1 Tm 

3.5-7), ousadia no falar (At 4.31), conduta e postura adequada (1 Tm 4.12), 

idoneidade para ensinar (Tt 2.15), capacidade para dirigir (Sl 78.72), 

confirmação divina das palavras pronunciadas (1 Rs 17.1; 2 Rs 2.10; Nm 16.6-

11,24-35; At 13.6-11; 8.19-24; 1 Sm 3.19; 9.6). Ele, também, tem coragem e 

firmeza (1 Sm 17.35; 1 Rs 22.7-28; At 4.29-33; 7.51-54; Mt 14.1-12), 

vitalidade física e energia (Js 14.10,11), disposição para aceitar 



responsabilidades e novos desafios; adaptabilidade (At 8.4-8,26-40; Êx 

2.10,15; 3.10; Hb 13.14).  

Ademais, o obreiro chamado por Deus tem competência para a função que 

desempenha na obra do Senhor — ele sabe que precisa capacitar-se a cada 

dia e nunca pensar que já sabe tudo (Pv 22.29; Js 1.9; 2 Tm 2.21). Ele tem 

disposição para motivar as pessoas à sua volta e sempre acredita que é 

possível alcançar os objetivos (Nm 13.30); tem, ainda, habilidade para 

conquistar e manter a confiança (Jo 6.67-69); sabe administrar, decidir, 

estabelecer prioridades (At 15.13-33). E, finalmente, tem sabedoria para 

lidar com as pessoas (Lc 10.25-37; Tg 1.5,6).  

Você achou que é difícil ser um obreiro verdadeiramente chamado por 

Deus? Se fosse fácil, qualquer um poderia abrir igrejas aqui e ali e dizer que é 

“apóstolo” ou “bispo”. Aliás, tem muitos falsos obreiros fazendo isso... Mas 

haverá o dia do acerto de contas. E eles ouvirão, naquele grande Dia: “Nunca 

vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade” (Mt 7.15-

23). Para ser um obreiro de fato, é preciso entrar pelo caminho da 

obediência à Palavra.  

(Pr. Kleber de Oliveira – Maio/2014.2).  

 

 


