Pr. Luiz Pereira de Oliveira
AS MARCAS DOS CHAMADOS POR
DEUS
Texto: I Rs. 19.19-21
19 Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de
Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois
adiante dele, e ele estava com a duodécima; e Elias
passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele.
20 Então deixou ele os bois, e correu após Elias; e disse:
Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te
seguirei. E ele lhe disse: Vai, e volta; pois, que te fiz eu?
21 Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e
os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as
carnes, e as deu ao povo, e comeram; então se
levantou e seguiu a Elias, e o servia.

Esboço - noite

Segunda marca do chamado por Deus Sinal ou
sinais
(I Reis 19:19) - Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de
Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante
dele, e ele estava com a duodécima; e Elias passou por ele, e lançou
a sua capa sobre ele.
Terceira marca do chamado por Deus Atitudes
Radicais
(I Reis 19:20a) - Então deixou ele os bois, e correu após Elias;
(Hebreus 11:8) - Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu,
indo para um lugar que havia de receber por herança; e saiu, sem
saber para onde ia.

Quarta marca do chamado por Deus Vinculo

Primeira marca do chamado por Deus:
Produtividade

(I Reis 19:20) - Então deixou ele os bois, e correu após Elias; e
disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te
seguirei. E ele lhe disse: Vai, e volta; pois, que te fiz eu?

(Gênesis 12:5) - E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló,

Quinta marca do chamado por Deus Rompimento

filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as
almas que lhe acresceram em Harã; e saíram para irem à terra de
Canaã; e chegaram à terra de Canaã.

(I Reis 19:21) - Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois,
e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu
ao povo, e comeram; então se levantou e seguiu a Elias, e o servia.

(Gênesis 6:13) - Então disse Deus a Noé: O fim de toda a
carne é vindo perante a minha face; porque a terra está cheia de
violência; e eis que os desfarei com a terra.

Sexta marca o chamado por Deus segue uma Visão
V. 19

(Gênesis 6:18) - Mas contigo estabelecerei a minha aliança;
e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de
teus filhos contigo.

Sétima marca do chamado
Resultados

(I Tessalonicenses 2:9) - Porque bem vos lembrais, irmãos,
do nosso trabalho e fadiga; pois, trabalhando noite e dia, para
não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o
evangelho de Deus.
(Juízes 6:11) - Então o anjo do SENHOR veio, e assentou-se
debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás,
abiezrita; e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar,
para o salvar dos midianitas.

por Deus são os

Conclusão:
Há uma maravilhosa e poderosa unção de Deus
sobre sua vida. Você tem as marcas dos chamados
por Deus. Não deixe que nada ou ninguém impeça a
glória do Senhor sobre sua vida. Não desista da sua
vocação espiritual. O Senhor o ama e conta com
você!
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