
 

 
Hoje em nosso GF vamos falar sobre o 

chamado de Deus para nossas vidas. É engraçado 

como nos paralisamos, as vezes pelo medo ou 

timidez, e decidimos por não obedecer a Deus na 

missão na qual Ele está querendo nos enviar. 

Muitas das vezes isso acontece porque 

usamos o argumento de que não somos capazes, 

que o tempo nosso é corrido, que é muito risco 

para correr, e no final, nem sequer tentamos fazer 

algo que Deus queria que fizéssemos. Porém, na 

palavra dessa semana vamos aprender que há 

motivos para falarmos SIM a missão que Deus 

quer para a nossa vida. Vejamos: 

 

1. Quando obedecemos a ordem de Deus o 

honramos: no livro de Lucas 6:46 diz: “E por que 

me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu 

digo?”. 

Quando uma ordem é nos dada por Deus, 

nós o desonramos quando não o obedecemos. Isso 

já deveria ser motivo para nos mover. Não 

podemos deixar que a nossa fé seja só em palavras, 

mas sim que a transformemos em atitude. Se 

vivermos uma vida em obediência a Deus nosso 

espírito se alegrará, e automaticamente essa alegria 

inundará nosso coração e nossa alma. 

 

2. Quando obedecemos à ordem de Deus a 

alegria da conquista vale mais do que qualquer 

desafio que enfrentamos no caminho: em Lucas 

10:17 encontramos uma cena em que todos os 

discípulos enviados por Jesus eram novos 

convertidos, pois até aquele momento não tinham 

nenhuma experiência em pregar o seu evangelho. 

Observe: “Os setenta e dois voltaram alegres 

e disseram: "Senhor, até os demônios se submetem 

a nós, em teu nome”. 

Se lermos os versículos anteriores veremos 

que a tarefa que Jesus os enviou não foi nada fácil. 

Eles encontraram pelo caminho muito trabalho, 

resistências demoníacas, pessoas difíceis, mas 

nada disso foi o suficiente para eles dizerem não 

ao chamado de Deus na vida deles. 

Ainda em Lucas 10, só que agora no verso 

19 diz: 

“Eu dei a vocês autoridade para pisarem 

sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do 

inimigo; nada lhes fará dano”. Olha isso! Incrível! 

Deus nos deu autoridade, nada nos fará dano!  

 

Glória a Deus! Deus nos chamou, mas 

também nos garantiu que nada nos fará dano. 

 

3. Quando obedecemos a Deus servir a 

Ele se torna prazeroso: a partir do momento que 

dizemos sim ao chamado de Deus para nossas 

vidas servir a Ele se torna prazeroso. Isso porque 

todo servir ao Reino de Deus traz em si um 

sentimento de satisfação/realização. Salmos 126:6 

diz: “Aquele que sai chorando enquanto lança a 

semente, voltará com cantos de alegria, trazendo 

os seus feixes”. 

 

CONCLUSÃO: quando servimos ao Reino 

de Deus ficamos cheios de alegria pelo dever 

cumprido e pelo prazer de sermos usado por Deus. 

Por isso hoje decida dizer SIM ao chamado de 

Deus para sua vida. Sua historia mudará para 

melhor!  

             
           

 
                 

Eu digo SIM! 

 

Versículo da semana: 
 

“Cada um exerça o dom que recebeu para 

servir os outros, administrando fielmente a graça 

de Deus em suas múltiplas formas”.  

1 Pe. 4:10 

 

Semana de 31 de Dezembro de 

2018 à  

06 de Janeiro de 2019. 


