
 

 Chamado para o serviço 
 “Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o Reino de Deus.” Lucas 9:62. 
“A todos quantos se tornam participantes de Sua graça, o Senhor indica uma obra em benefício de outros.”— A 
ciência do bom viver, p. 148. 
Estudo adicional: Profetas e reis, pp. 217-228 (“O chamado de Eliseu”). 
Domingo, 27 de julho 1. “FIEL É O QUE VOS CHAMA” (1Tesssalonicenses5:24) 
A. Como o chamado divino vinha aos profetas de Deus? 1 Reis 12:22; 1 Crônicas 17:3; Lucas 3:2. 
Explique a diferença entre os verdadeiros profetas e os que se autodeclaram profetas. Jeremias 14:14 e 
15; 23:21 e 32. 
 1 Reis 12:22:Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: 
 1 Crônicas 17:3: Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra do SENHOR veio a Natã, dizendo: 
 Lucas 3:2: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de 

Zacarias. 
 Jeremias 14:14 e 15: 14 E disse-me o SENHOR: Os profetas profetizam falsamente em Meu nome; 

nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei; visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano 
do seu coração são o que eles vos profetizam.15 Portanto, assim diz o SENHOR acerca dos profetas 
que profetizam em Meu nome, sem que Eu os tenha mandado, e dizem que nem espada, nem fome 
haverá nesta terra: À espada e à fome serão consumidos esses profetas. 

 Jeremias 23:21 e 32:21 Não mandei os profetas; todavia, eles foram correndo; não lhes falei a eles; 
todavia, eles profetizaram.32 Eis que Eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o 
SENHOR, e os contam, e fazem errar o Meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades; 
pois Eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o 
SENHOR. 

B. Como o chamado profético veio a Eliseu? 1 Reis 19:16. Que atributos ele havia revelado antes desse 
chamado? 1 Reis 19:19. 
 1 Reis 19:16: 16 Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel e também Eliseu, filho de Safate, 

de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar.  
 1 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. Elias passou por ele e lançou a sua capa 
sobre ele. 

“O chamado profético veio a Eliseu enquanto arava o campo com os servos de seu pai. Ele havia assumido o 
trabalho que estava mais próximo. Possuía ambas as qualidades: era um líder entre os homens e tinha a 
mansidão de quem está pronto para servir. De espírito quieto e gentil, era não obstante enérgico e firme. 
Possuía integridade, fidelidade e o amor e temor de Deus; e na humilde rotina da labuta diária, ganhava força 
de propósito e nobreza de caráter, crescendo constantemente em graça e conhecimento. Enquanto cooperava 
com seu pai nos deveres do lar, estava aprendendo a cooperar com Deus. 
Pela fidelidade em pequenas coisas, Eliseu estava-se preparando para encargos mais pesados. [...] Ele 
aprendeu a servir; e, havendo aprendido isso, aprendeu também como instruir e dirigir. A lição é para todos. 
Ninguém pode saber qual é o propósito de Deus em Sua disciplina; mas todos podem estar certos de que a 
fidelidade em pequenas coisas é a evidência da capacidade para responsabilidades maiores.”—Profetas e reis, 
p. 218. 
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Segunda-feira, 28 de julho 2. A CONVICÇÃO DO CHAMADO DIVINO 
A. Assim como ocorre com todo servo de Deus, que fatores Eliseu teve de considerar quando o 
chamado divino veio a ele? 1Reis 19:20 e 21; Lucas 14:28. 
 1 Reis 19:20 e 21:20 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; porque que te tenho eu feito?21 Voltou, 
pois, de atrás dele, e tomou uma 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. 

 Lucas 14:28: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas 
dos gastos, para ver se tem com que a acabar? 

“Eliseu devia considerar o preço – decidir por si mesmo aceitar ou rejeitar o chamado.[...] 
O chamado para depor tudo no altar do serviço vem a cada um. Não nos é pedido que sirvamos como Eliseu 
serviu, nem que vendamos tudo que possuímos; mas Deus nos pede que demos ao Seu serviço o primeiro 
lugar em nossa vida, e não permitamos se passe um só dia sem que façamos alguma coisa para promover o 
avanço de Sua obra na Terra. [...] Deus aceita a oferta de cada um. É a consagração da vida e de todos os 
interesses relacionados a ela que é necessária.Os que fazem essa consagração ouvirão e obedecerão ao 
chamado do Céu.”—Profetas e reis, pp. 220 e 221. 
B. Qual foi o único pedido de Eliseu no fim de sua associação com Elias? 2Reis 2:9. 
 2 Reis 2:9: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que 

te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito 
sobre mim. 

“Eliseu não pediu honras seculares ou um lugar elevado entre os grandes homens da Terra. O que ele 
ambicionava era uma grande medida do Espírito que Deus havia derramado tão abundantemente sobre aquele 
que estava para ser honrado com a trasladação.Ele sabia que nada a não ser o Espírito que havia repousado 
sobre Elias podia capacitá-lo a preencher em Israel o lugar para o qual Deus o havia chamado [...].”—Ibidem, 
pp. 226 e 227. 
C. O que podemos perder negligenciando nossos deveres, habilidades e oportunidades? Mateus 25:28 
e 29 (última parte). O que acontecerá, por outro lado, se formos diligentes no uso fiel e honesto do 
“capital” que já recebemos de Deus? Mateus 25:29 (primeira parte). 
 Mateus 25:28 e 29:28 Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos. 29 Porque a 

qualquer que tiver será dado, e terá em abundância; mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á 
tirado. 

“Jesus tem apontado o caminho da vida, tem manifestado a luz da verdade, tem dado o Espírito Santo e nos 
dotou ricamente de tudo o que é essencial para nossa perfeição.”—Fundamentos da educação cristã, p. 218.  
Terça-feira, 29 de julho 3. A DISPOSIÇÃO DE ELISEU PARA APRENDER 
A. O que devemos aprender da disposição de Eliseu para desempenhar tarefas humildes? 2Reis 3:11 
(última parte). 
 2 Reis 3:11 (última parte): Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 

“Não foi grande a obra requerida de Eliseu no início; deveres comuns ainda constituíam sua disciplina. É dito 
dele que derramava água nas mãos de Elias, seu mestre. Ele estava disposto a fazer o que fosse que o 
Senhor ordenasse, e a cada passo aprendia lições de humildade e serviço. Como assistente pessoal do 



 

profeta, ele continuou a provar-se fiel nas pequenas coisas, enquanto com diário fortalecimento de propósito 
devotava-se à missão apontada por Deus.”—Profetas e reis, p. 222. 
B. O que um servo de Deus deve demonstrar antes de poder ser promovido a levar maiores 
responsabilidades? Lucas16:10-12. 
 Lucas16:10-12: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito; quem é injusto no mínimo, também é 

injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E, 
se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? 

 “Ninguém pode saber qual é o propósito de Deus em Sua disciplina; mas todos podem estar certos de que a 
fidelidade em pequenas coisas é a evidência da capacidade para responsabilidades maiores. Cada ato da vida 
é uma revelação do caráter [...].”—Ibidem, p. 218. 
C. Como o pensar e o agir de muitos se assemelham à atitude do servo preguiçoso que só havia 
recebido um talento? Mateus 25:14, 18, 24-28. 
 Mateus 25:14, 18, 24-28:14 Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, 

chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens, 18 Mas o que recebera um foi, e cavou na terra, 
e escondeu o dinheiro do seu senhor. 24 Mas, chegando também o que recebera um talento, disse: 
Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não 
espalhaste; 25 e, atemorizado, escondi na terra o teu talento; aqui tens o que é teu. 26 Respondendo, 
porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo; sabes que ceifo onde não semeei e ajunto 
onde não espalhei; 27 devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, 
receberia o que é meu com os juros. 28 Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos. 

“Muitos, por não estarem ligados diretamente a alguma atividade religiosa, acham que sua vida é inútil, que 
nada estão fazendo para o avançamento do reino de Deus. Se pudessem fazer alguma grande coisa, quão 
alegremente a empreenderiam! Mas porque só podem servir em pequenas coisas, julgam-se justificados em 
nada fazer. Erram nisso. Um homem pode estar no serviço ativo de Deus enquanto empenhado nos deveres 
comuns de cada dia – enquanto derrubando árvores, abrindo clareiras ou indo após o arado. A mãe que educa 
seus filhos para Cristo está trabalhando para Deus tão verdadeiramente quanto o pregador no púlpito.”—
Ibidem, p. 219. 
Quarta-feira, 30 de julho 4. O MINISTÉRIO INCLUI A EDUCAÇÃO DOS JOVENS 
A.Qual é um dos deveres mais importantes de um pastor competente e fiel? 2 Timóteo 2:1 e 2. 
 2 Timóteo 2:1 e 2:1 Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 E o que de mim, 

entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem 
os outros. 

“O ministério compreende muito mais que pregar a Palavra. Significa educar jovens como Elias educou Eliseu, 
tirando-os de seus deveres comuns e dando-lhes responsabilidades para levarem na obra de Deus – pequenos 
encargos a princípio, e maiores na medida em que ganharem força e experiência. [...] Obreiros jovens, 
inexperientes, devem ser treinados por trabalho prático em associação com esses experimentados servos de 
Deus. Assim, aprenderão como levar as cargas. 
Os que assumem esse treinamento de jovens obreiros estão fazendo um nobre serviço. O próprio Senhor 
coopera com os esforços deles. E os jovens sobre quem têm sido pronunciadas as palavras de consagração, 
cujo privilégio é estar em íntima associação com obreiros piedosos e fervorosos, devem aproveitar o máximo 
de suas oportunidades. Deus os tem honrado por havê-los escolhido para o Seu serviço e por havê-los 
colocado onde possam alcançar maior habilidade para isso; e eles devem ser humildes, fiéis, obedientes e 
dispostos para o sacrifício. Se submeterem-se à disciplina de Deus, seguindo-Lhe as indicações e escolhendo 



 

Seus servos como conselheiros, vão se revelar homens justos, firmes e de princípios elevados, a quem Deus 
pode confiar responsabilidades. [...] 
Por vários anos após o chamado de Eliseu, este e Elias trabalharam juntos, o mais jovem adquirindo 
diariamente maior preparo para a sua obra.”—Profetas e reis, pp. 222-224.  
B. Que pontos o apóstolo Paulo destacou na educação de Timóteo? 2 Timóteo 1:5; 3:14-17. 
 2 Timóteo 1:5: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó 

Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 
 2 Timóteo 3:14-17: 14 Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, 

sabendo de quem o tens aprendido.15 E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que 
podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.16 Toda Escritura divinamente 
inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,17 para que o 
homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 

“A piedade e a influência da vida doméstica de Timóteo não foram de qualidade inferior, mas de um tipo puro, 
sensível e não corrompido por falsos sentimentos. A influência moral de seu lar era sólida, não vacilante, não 
impulsiva, não inconstante. A Palavra de Deus era a regra que guiava Timóteo. [...] Suas instrutoras do lar 
cooperaram com Deus em educar esse jovem a levar as responsabilidades que deveriam vir sobre ele ainda na 
mocidade.”—The SDA BibleCommentary [E. G. White Comments], vol. 7, p. 918. 
Quinta-feira, 31 de julho 5. ENSINANDO E APRENDENDO; APRENDENDO E ENSINANDO 
A. Como Eliseu teve a fé testada enquanto viajava com Elias? 2 Reis 2:5 e 6. 
 2 Reis 2:5 e 6: 5 Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe 

disseram: Sabes que o SENHOR, hoje, tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: 
Também eu bem o sei; calai-vos. 6 E Elias disse: Fica-te aqui, porque o SENHOR me enviou ao Jordão. 
Mas ele disse: Vive o SENHOR, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. 

“As escolas dos profetas, estabelecidas por Samuel, tinham entrado em decadência durante os anos da 
apostasia de Israel. Elias restabeleceu essas escolas, tomando providência para que os jovens adquirissem 
uma educação que os levasse a engrandecer a Lei e fazê-la gloriosa. Três dessas escolas, uma em Gilgal, 
outra em Betel e a terceira em Jericó, são mencionadas no registro. Pouco antes de Elias ser levado para o 
Céu, ele e Eliseu visitaram esses centros de educação. As lições que o profeta de Deus lhes havia propiciado 
em visitas anteriores, ele as repetiu agora. [...] Imprimiu-lhes também na mente a importância de permitirem 
que a simplicidade marcasse cada aspecto de sua educação. Somente assim poderiam receber a modelagem 
do Céu, e saírem para trabalhar nos caminhos do Senhor. [...] 
Enquanto Eliseu acompanhava o profeta em sua rotineira visita de escola a escola, sua fé e resolução foram 
uma vez mais provadas. […] E agora o provado servo do homem de Deus conservava-se bem junto a ele.”—
Profetas e reis, pp. 224 e 225. 
B. Que lição podemos todos aprender da bem-sucedida colaboração desses dois fiéis e diligentes 
obreiros de Deus? 1 Coríntios 3:8 e 9. 
 1 Coríntios 3:8 e 9: 8 Ora, o que planta e o que rega são um; mas cada um receberá o seu galardão, 

segundo o seu trabalho. 9 Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus e 
edifício de Deus. 

“Os anjos de Deus muito mais se agradarão, e se aproximarão de nós, quando os servos no campo andarem 
juntos, e se ajoelharem juntos, e orarem com lágrimas e coração contrito, e quando puderem falar sobre a 
obra, não importando de quem aquela obra será.”—SermonsandTalks, vol. 2, p. 15. 



 

Sexta-feira, 1º de agosto RECAPITULAÇÃO E REFLEXÃO INDIVIDUAL 
1.O que Eliseu pediu a Elias imediatamente antes da ascensão deste? 
2. Explique o perigo de negligenciar oportunidades.  
3. Quanto podemos ganhar usando bem o que já temos? 
4. O que devemos revelar antes de receber maiores responsabilidades? 
5. O que podemos aprender da colaboração entre Elias e Eliseu? 
 


