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TEXTO BÍBLICO BÁSICO
ISAÍAS 6.6-8

JEREMIAS 1.4-9
EZEQUIEL 2.1-3



OBJETIVOS

01

Definir
o ministério

profético como fruto
do chamado

específico de Deus;

02

Compreender
que por conta dos 

desafios, o chamado
profético raramente

era aceito com 
tranquilidade pelos

profetas;

03

Conscientizar-se
de que o chamado

profético visa a uma
função na igreja e na

sociedade.



Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei 
de Israel; e também a Eliseu, filho de 
Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta 

em teu lugar.

-1 Reis 19:16
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O chamado de um verdadeiro profeta é marcado pelo chamado 
que o precede.

PALAVRA INTRODUTÓRIA



DEUS CONHECE O SEU NOME!
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Mas o Anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, 
Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. (Gn 22.1)

E falou Deus a Israel em visões, de noite, e disse: Jacó! Jacó! E 
ele disse: Eis-me aqui. (Gn 46.2)

E, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele 
do meio da sarça e disse: Moisés! Moisés! E ele disse: Eis-me 
aqui. (Ex 3.4) 



DEUS CONHECE O SEU NOME!
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Então, veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras 
vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo 
ouve. (1 Sm 3.10)

E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e 
afadigada com muitas coisas (Lc 10.41) 

Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos 
pediu para vos cirandar como trigo. (Lc 22.31)



DEUS CONHECE O SEU NOME!
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E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, 
por que me persegues? 

E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E 
disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me 
aqui, Senhor! 



1. A EXPERIÊNCIA DO CHAMADO



CURIOSIDADE 
QUEM FOI O PRIMEIRO PROFETA NA BÍBLIA?
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A Bíblia não menciona
como foi o chamado de 

Elias. Deus usou Elias para 
comunicar o chamado a 

Eliseu;

O capítulo 6 descreve o 
chamado sobrenatural de 

Isaías

O profeta mesmo explica
como foi o seu chamado
diante de seus opositores













2. AS OBJEÇÕES 
APRESENTADAS



2.1 Possíveis motivos dessas objeções

01
Um chamado para toda vida

O profeta é escolhido para ser profeta por toda sua vida. 
A partir do chamado sua vida muda radicalmente. 

02
Um chamado engloba diversos aspectos da vida

O profeta é profeta em tempo integral, não é uma atividade
esporádica. Eliseu deixou tudo para seguir Elias e atender ao
chamado divino. 

03
O chamado envolve tarefas difíceis

As tarefas dos profetas não foram e não são fáceis. 
Samuel declarou o juízo divino sobre a casa de Eli. 
Jonas tinha que pregar aos seus inimigos, etc. 





DOIS EXTREMOS

Aqueles que não 
fazem ideia do 

preço que é preciso 
pagar

Aqueles que 
deixam de cumprir
seu chamado por

falta de fé

MOTIVAÇÃO 
ERRADA

FALTA DE FÉ



3. O PROPÓSITO DO 
CHAMADO



Repreender

Interceder Sentenciar

1. Chamados para 
repreender

2. Chamados para 
proferir sentenças

3. Chamados
para interceder



Repreender

Interceder Sentenciar

Os profetas funcionavam como

uma espécie de freio moral para o 

povo, para os sacerdotes e para os

reis. 

Chamados para 
repreender



Repreender

Interceder Sentenciar

Os profetas também emitiam as 

sentenças com o juízo de Deus para 

com os que estavam errados. 

• Aías (1 Reis 14)

• Jeú (1 Reis 16.1-7,12)

Chamados para proferir
sentenças



Repreender

Interceder Sentenciar

• Daniel orava 3 vezes ao dia, sempre 

intercedendo por seu povo (Dn 9.18,19)

• Neemias orou por sua nação;

• Isaías, entre outros

Chamados para 
interceder





1. Ministério não é uma questão de capacidade humana, 

mas de escolha divina. 

2. Todo chamado legítimo precisará de legalidade, que vem

da imposição de mãos dos líderes da igreja, e da eficácia, 

que vem do reconhecimento do povo. Não basta uma coisa

sem a outra (At 13)
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