VOCAÇÃO & ELEIÇÃO
Muito importante é colocar em pratica esta lição a qual lhe servirá para manter-se
como disse o ravino Shaul (Paulo) “com a consciência limpa”. O emissário Kefa (Pedro) nos
aconselha mediante a inspiração divina: “Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais
firme a vossa vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis”. [ כאפא בKefa Bet (2 Pedro) 1: 10].

Como podemos definir a palavra vocação?
Gramaticalmente
VOCAÇÃO
significa chamamento, inclinação a
um estado, profissão ou carreira,
neste caso que estamos tratando, de
forma puramente ligada a nosso Pai
Yahuh, se definirá esta vocação como
um chamamento divino; porém
devemos saber que dentro do divino
existem
diferentes
graus
de
chamamento
e
existe
um
chamamento supremo. [ פיליפםיאFylypsiyah (Filipenses) 3: 14 –
“Prossigo para o alvo, pelo prêmio
da soberana vocação de Yahuh no Mashiach Yahushua”]. Você primeiramente é chamado
para entrar e caminhar até Há Mashiach, chamado para ser santo, e a medida que for
caminhando por este caminho UL o chama para servi-lo em suas coisas santas, se você se
sente bem em servir a Yahuh e o faz com abnegação, com desejo de fazer isso, a isso a palavra
chama Vocação e Chamamento.
Yahuh tem um grande trabalho a realizar na terra e o fará mediante os homens. O
trabalho é grande e para isso nos tem chamado e continuará chamando a outros. (Efésios 4:
1-16 – “Rogo-vos, pois, eu, o preso do Mashiach, que andeis como é digno da vocação com
que fostes chamados, 2 Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor, 3 Procurando guardar a unidade do espírito pelo
vínculo da paz. 4 Há um só povo e um só espírito, como também fostes chamados em uma
só esperança da vossa vocação; 5 Um só UL, uma só fé, uma só purificação; 6 Um só UL e
Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. 7 Mas a misericórdia foi
dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Yahushua. 8 Por isso diz: Subindo ao
alto, levou cativo o cativeiro, E deu dádivas aos homens. 9 Ora, isto ele subiu que é, senão
que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? 10 Aquele que desceu é
também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. 11 E ele
mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para emissários, e outros
para pastores e doutores, 12 Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do
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ministério, para edificação das casas de Yashuru; 13 Até que todos cheguemos à unidade
da fé, e ao conhecimento do Mashiach de Yahuh, a homem perfeito, à medida da estatura
completa de Yahushua, 14 Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em
roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam
fraudulosamente. 15 Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que
é primogênito, Há Mashiach, 16 Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio
de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para
sua edificação em amor”]. Nós somos Seus contratados para ajudar a edificar o povo que
Yahushua disse ter vindo buscar, as ovelhas da casa de Yashurum. [ מתיתיהו- Mattityahu
(Mateus) 15 :24 E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da
casa de Yashuru”.
Não se pode forçar uma pessoa a se comprometer ao serviço de UL, se ela não tem o
chamamento fracassará nesta carreira, na história do povo do primeiro século existem
muitos chamamentos, vamos recordar um. [ מעשה שליכים- Maaseh Shlichim (Atos dos
Emissários) 13: 1-3 – “E entre o povo que estava em Antioquia havia alguns profetas e
doutores, a saber: Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, cireneu, e Manaém, que fora
criado com Herodes o tetrarca, e Shaul. 2 E, servindo eles a UL, e jejuando, disse o espírito
de santidade: Apartai-me a Barnabé e a Shaul para a obra a que os tenho chamado. 3
Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram”].
Depois de iniciar-se na obra de UL e existir em ti essa vocação só faltará que Ele o faça
firme, e com certeza o ajudará a aperfeiçoar, adorne sua vocação com todo o conhecimento
da Palavra que irá receber. Apegue-se a sã doutrina e aceite a repreensão de UL, de sua
palavra, e daquele que Ele escolher para lhe ministrar os ensinos. Este chamamento de Yahuh
nos conduz a uma profissão como qualquer outra vocação. O grande exemplo disso temos
no Mashiach e a palavra nos diz que devemos observar sua vida com atenção e tê-lo como
exemplo. [ עברים- Ivrim (Hebreus) 3: 1 – “Por isso, irmãos santos, participantes da vocação
celestial, considerai a Yahushua Há Mashiach, emissário e sumo sacerdote da nossa
confissão”]. Yahushua Há Mashiach é o nosso modelo nessa profissão, o supremo chamado
de nosso UL a seus apóstolos foi para ensinar-lhes a profissão de pescar homens. [ מתיתיהוMattityahu (Mateus) 4: 18-20 – “18 E Yahushua, andando junto ao mar da Galileia, viu a
dois irmãos, Simão, chamado Kefa, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque
eram pescadores; 19 E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. 20
Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no”). O chamamento para todos não é
diferente, pois a responsabilidade sempre será a mesma, a de aplicar as lições, guardar os
mandamentos e a de ensinar aqueles que forem levados até o chamado. Observem que o Pai
chamou os emissários e o Mashiach os escolheu [ מתיתיהו-Mattityahu (Mateus) 15: 16 –
“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e
deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao
Pai ele vo-lo conceda”]
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Mas, esse chamado nós temos que manter firme sem nenhuma flutuação ou desvio
como já temos falado antes (ou seja,
devemos nos deixar ser levados pelo
espírito de santidade de Yahuh sem
objeção alguma). Ninguém pode ser
usado na obra de UL só por ser um
homem bem sucedido ou por ter a
admiração dos membros do restante do
povo ou ainda por ter um grau de honra
na congregação, fazer isso é um grande
erro. Temos que lembrar que ao
assumir uma função de ministração ao
povo de Yahuh passará a ser parte do
ministério que na palavra é chamado de
“mordomo fiel” [ לוקא- Luka (Lucas) 12:
41-48 – “E disse-lhe Kefa: Yahushua,
dizes essa parábola a nós, ou também
a todos? 42 E disse Yahushua: Qual é,
pois, o mordomo fiel e prudente, a
quem o senhor pôs sobre os seus
servos, para lhes dar a tempo a ração?
43 Bem-aventurado aquele servo a
quem o seu senhor, quando vier, achar
fazendo assim. 44 Em verdade vos digo
que sobre todos os seus bens o porá. 45
Mas, se aquele servo disser em seu
coração: O meu senhor tarda em vir; e
começar a espancar os criados e
criadas, e a comer, e a beber, e a
embriagar-se, 46 Virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora
que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. 47 E o servo que soube
a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será
castigado com muitos açoites; 48 Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites,
com poucos açoites será castigado. E, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá,
e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá”]. O trabalho na obra de Yahuh é o
de preparar a tempo o alimento do povo de UL e que quando o Seu Mashiach retorne nos
encontre nesta função.
Quais são as qualidades que devemos deixar florescer em nossos corações para manter
firme o nosso chamado?
O emissário Kefa nos diz: “Simão Kefa, servo e enviado de Yahushua Mashiach, aos
que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso UL e Salvador Yahuh:
Misericórdia e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Yahuh, e de Yahushua
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Há Mashiach; Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e
piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude; Pelas quais
ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis
participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência
há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé
a virtude, e à virtude a ciência, E à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à
paciência a piedade, E à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque,
se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no
conhecimento de Yahushua Há Mashiach” [Kefa Bet (2 Pedro) 1: 1-8].
Manter Diligência
Cuidado e cautela em executar, prontidão, agilidade e habilidade. O servo de UL deve
ser diligente como o grande escriba [ עזרא- Ezrah (Esdras) 7 :6 – “Este Esdras subiu de
Babilônia; e era escriba hábil na lei de Moshe, que o Yahuh UL de Yashuru tinha dado; e,
segundo a mão de Yahuh seu UL, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe
pedira”]. O diligente nos apresenta soluções e não mais problemas a qualquer problemática
que surja entre o povo, ele vai adiante e nunca se mostra temeroso, seja no espiritual ou no
material, pois sabe que no descuido espiritual há muito perigo. [ מתיתיהו-Mattityahu
(Mateus) 13: 24, 25 – “Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante
ao homem que semeia a boa semente no seu campo; 25 Mas, dormindo os homens, veio o
seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se”]. Um diligente se esforça e é
valente até alcançar ao que lhe é proposto.
Fé
É obvio que se você já é alguém chamado para a função de alimentar as ovelhas de
Yahuh há algum tempo lhe foi dada a fé e esta já estará um tanto desenvolvida, porém ainda
necessita a essa fé aderir virtude.
Virtude
Atividade, força, aprender a dominar as coisas para produzir ou causar seus efeitos.
Poder, faculdade de orar. Na sua função você tem que demonstrar com suas ações ao povo
de Yahuh que é um servo que tem fé e que exerce o poder da fé em todas as ações espirituais
e materiais que execute. Por fé tem que ser um homem triunfador em sua função e em
qualquer área da vida, tudo o que empreenda por fé deve prosperar. [ תהלים- Tehillim
(Salmos) 1: 3 – “Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu
fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará”] Isso é aderir
virtude em sua fé e como pessoa irá adiante, na batalha necessita deste escudo para abrir
caminho, cuidado para os irmãos não verem em você um servo covarde que qualquer
circunstância de adversidade o obrigue a esconder-se ou deixar a luta. Deve aprender a
manter sempre o escudo da fé com poder e ela servirá para apagar os dardos de fogo do
maligno [ אפםיא- Efsiyah (Efésios) 6: 14-20).
Ao tornar-se servo de UL e for chamado/vocacionado a trabalhar por Seu reino o
inimigo tratará de acedia-lo porque você estará na linha do fogo mais forte, porém mediante
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o escudo da fé e esse poder ou ação que você porá à fé chegara a ser um homem de bom
ânimo, invariavelmente estável, estará para chorar com os que choram e rirá com os que
riem. Mantendo-se estável emocionalmente com seu espírito elevado com constância na luta
nunca perdendo o objetivo, isto inspirará confiança no povo e ganhará a credibilidade da
congregação, então você poderá converter-se em um líder para dirigir o povo de UL. O ravino
Shaul enumera de forma bastante clara as qualificações de tal homem em [ טימתאום בTimtheous Bet (2 Timóteo) 2: 1-13].
Conhecimento
Ação e efeito de conhecer. Entendimento, inteligência, razão natural. Este conceito
nos conduz a estar conscientes que temos que inquirir profundamente nas matérias e na
ciência (estudar). Um dirigente da obra de Yahuh deve ser versado em tudo que seja possível.
[ משלי- Mishle (Proverbios) 4: 7 – “A sabedoria é a coisa principal; adquire pois a sabedoria,
emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento”]. Sabedoria antes de tudo,
adquire sabedoria, e sobre todas suas posses adquira e prefira a inteligência. Como se
adquire a sabedoria? Temos que entender que o trabalho na obra de Yahuh não é para
indecisos, mas sim para os diligentes. Tanto a sabedoria humana como a celestial o homem
pode receber dependendo da diligencia com que a busque.
Temos que nos fazer mui amigos dos livros
e amantes da leitura para nos documentarmos,
sendo esta uma das melhores maneiras pela qual
nos levará ao conhecimento, pois como sabemos
o espírito de santidade nos fará lembrar, mas se
não tivermos nada na mente o que iremos
lembrar? O ravino Shaul em sua carta a Timóteo
lhe escreveu: “Persiste em ler, exortar e ensinar,
até que eu vá”. [ טימתאום א- Timtheous Alef (1
Timóteo) 4: 13]. Um velho ditado diz: O homem
é o que lê, um líder do reino de Yahuh versado nas coisas espirituais e materiais inspira
confiança ao povo, é uma pessoa respeitada na congregação, suas opiniões tem
credibilidade. Mediante seus conhecimentos alimenta o rebanho, um bom professor ensina
ao rebanho tanto nos conhecimentos espirituais como materiais. (Eclesiastes 12: 9-11 – “E,
quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria; e atentando, e
esquadrinhando, compôs muitos provérbios. 10 Procurou o pregador achar palavras
agradáveis; e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. 11 As palavras dos sábios são
como aguilhões, e como pregos, bem fixados pelos mestres do povo, que nos foram dadas
pelo único Pastor”].
Sérgio Tagliavini Júnior
www.benefrayim.org.br/estudos.htm
Pode ser assistido em vídeo no endereço Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Q9EWFb6G51o
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