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16/5/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: 1 Co 7.14-24  

PALAVRAS CHAVE: vocação, serviço, profissão 

OBJETIVO: apresentar a perspectiva bíblica de vocação 

 

Para entender a passagem 

Cada um fique na vocação em que foi chamado. 

1 Coríntios 7:20 

INTRODUÇÃO__________________________________________________________________________ 

A caminhada da igreja no mundo é o exercício da sua vocação. A igreja tem por 

finalidade última, na história e na eternidade, a adoração a Deus, glorificando-o pela 

pregação e vivência do evangelho, em todas as esferas da existência e da ação humana. 

Ela o faz de modo particular e público, individual e comunitário. A demonstração do 

ministério da igreja como coletividade de serviço que glorifica a Deus através da vida e dos 

atos de seus membros é a essência de sua vocação. Contudo, o que sabemos sobre 

vocação? Quais são seus fundamentos bíblicos e teológicos? Quais as suas raízes 

etimológicas? Como se processa o chamado de Deus? Como saber que somos 

vocacionados? Na vocação, quem dá o primeiro passo: Deus ou o homem? Nesta lição 

temos por objetivo apresentar a doutrina da vocação e faremos isso inicialmente 

reconhecendo a etimologia desse termo. 

I. ASPECTOS ETIMOLÓGICOS_____________________________________________________ 

A palavra vocação provém do latim vocare que significa literalmente chamar, 

convidar, atrair. Vocação é essencialmente sinônimo de convite. Poderíamos dizer que 

toda vocação é uma convocação. Na literatura neotestamentária, a palavra vocação tem 

origem no verbo kaleo e suas variações (klêsis, kletós). 

 Esses termos (kaleo, klêsis, kletós) quase sempre são empregados com o sentido de 

vocação procedente da parte de Deus; É o Senhor dirigindo-se ao homem, convocando-

o para a salvação ou para o serviço do reino. Vocação está associada a Soberania de 

Deus, sendo assim não diz respeito a uma convocação recusável, mas sim um chamado, 

uma intimação, uma convocação inegável.  

 A teologia da vocação é a disciplina que estuda a vocação, ela pode ser chamada 

de Clesiologia, que basicamente diz respeito ao estudo do chamado divino. Vejamos 

algumas perspectivas, definições e conceitos de vocação:  

a) Definição Linguística  

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: VOCAÇÃO 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/7/20+
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Temos na linguística uma definição mais generalizada de vocação. Esta entende-a 

apenas como um termo da língua portuguesa que significa chamado, talento, tendência. 

Contudo, essa definição é restrita e puramente humana.  

Assim, o dicionário Aurélio define vocação desta forma: 1. Ato de chamar; 2. Escolha, 

chamamento, predestinação; 3. Tendência, predisposição, pendor; 4. Talento, aptidão.  

Caldas Aulete expressa-se quase do mesmo modo: “Vocação é tendência, 

propensão ou inclinação para qualquer estado, profissão, ofício, etc. Disposição natural do 

espírito, índole, talento”.  

Fernando Bastop de Ávila detalha um pouco mais: 

Vocação é a disposição geral do indivíduo pela qual ele se sente atraído a um 

determinado gênero de vida, a uma carreira ou profissão. A disposição é devida tanto a 

qualidades inatas como a influências do meio social, principalmente da família.   

 

b) Definição Histórica 

A definição histórica acrescenta elementos relacionados ao emprego da palavra 

na cultura e nos costumes mais remotos. Bastos Ávila faz uma breve referência a esse uso:  

Originalmente, o termo se referia, de modo exclusivo, a uma disposição para a vida 

sacerdotal e religiosa. Nesse sentido, vocação significa um chamamento divino a um 

gênero de vida que permita dedicação total às coisas de Deus...   

Américo Justiniano Ribeiro diz que o monasticismo do século XV ensinava que os 

cristãos estavam divididos em dois grandes grupos: os religiosos e os leigos. Os religiosos, 

compostos de sacerdotes e freiras, eram aqueles que procuravam a perfeição espiritual, 

vivendo acima da natureza. Os leigos eram os que viviam uma vida mais humana. O termo 

vocação só era usado em relação aos primeiros. Historicamente, só os religiosos eram 

considerados vocacionados por Deus. 

c) Definição Popular 

A definição popular é a livre expressão do pensamento religioso comum às vezes 

sem reconhecimento da doutrina bíblica e baseada em conceitos distorcidos e restritos.  

Em geral, os cristãos entendem a vocação como um chamado especial para o 

exercício de uma missão pastoral numa determinada igreja, ou para uma tarefa missionária 

em algum país distante, ou ainda para o desempenho de talentos artístico. Alguns julgam 

que só pastores e missionários são vocacionados. Essa opinião talvez seja um reflexo 

inconsciente de refugos do monasticismo do século XV. 

A definição popular muitas vezes confunde vocação com dom e talento, termos 

que não têm o mesmo significado.   

 

d) Definição Teológico-confessional  

A definição teológico-confessional procurar mostrar o que as outras não mostram: o 

aspecto bíblico, a aplicação e implicação espirituais do termo nos credos eclesiástico, bem 

como a interpretação dos teólogos, mestres e estudiosos das Escrituras Sagradas. 

Américo J. Ribeiro quem resume muito bem o pensamento teológico dessa forma: 

“Vocação é o chamado de Deus ao homem para que ele, primeiramente, se torne parte 
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do corpo de Cristo, que é a igreja, e, em segundo lugar, para que o sirva em todas as suas 

relações com o próximo”.  

Xavier Leon-Dufour acrescenta: Vocação é o chamado que Deus dirige ao homem a quem 

Ele escolheu para si e que destina a uma obra especial no seu plano de salvação e no 

destino do seu povo. Na origem da vocação há, portanto, uma eleição divina; no seu 

termo, uma vontade divina a cumprir. Não obstante, a  vocação acrescentou algo à 

eleição e à missão: um chamado pessoal dirigido à consciência mais profunda do 

indivíduo, produzindo uma reviravolta na sua existência, não só nas condições exteriores, 

mas até no coração, fazendo dele um outro homem”. 

Assim, vocação é o chamado divino dirigido ao homem. Todo ser humano é, de 

alguma forma, vocacionado. Os eleitos são especialmente chamados para receber a 

salvação que lhes é oferecida em Cristo Jesus, para agregar-se à igreja de Deus e para 

colocar-se inteiramente à sua disposição, servindo-o em algum tipo de missão que Ele 

mesmo determinará. Na vocação, Deus deseja promover a sua glória, proclamar seu plano 

salvador, executar seus propósitos no governo sobre as criaturas e suas ações, bem como 

cumprir as promessas que fez ao seu povo. O homem é convocado para ser o instrumento 

dessa proclamação, desse governo e dessa providência.  

Vocação é um ato de confiança da parte de Deus ao vocacionado, Paulo disse que o 

Senhor “nos confiou a palavra da reconciliação” (2 Co 5.19; 1 Ts 2.4; Tt 1.3). Pelo exercício 

da vocação, o homem torna-se um instrumento da vontade e dos propósitos divinos (Sl 

77.20; At 9.15-16). 

 

II. O PROBLEMA: DUALISMO/DICOTOMIA__________________________________________ 

Temos uma série de cristãos totalmente insatisfeitos com o exercício do seu trabalho, 

e infelizmente a outra parte são idolatras do trabalho, poucos são aqueles que adotam 

uma postura cristã no exercício da sua profissão. Nem a insatisfação com o trabalho, nem 

a idolatria são posturas bíblicas. Contudo, elas surgem de uma série de dúvidas presentes 

na mentalidade da grande maioria dos Cristãos, a saber: Como integrar fé e trabalho? Fé 

e trabalho são duas realidades distintas? Devo glorificar a Deus no exercício do meu 

trabalho? Dentre tantas perguntas é curioso perceber que para a maioria dos cristãos há 

uma distinção entre a vida espiritual e a vida secular, a isso damos o nome de dualismo. Em 

razão dessa perspectiva de vida “dual”, temos uma geração de irmãos que encontram 

dificuldades em relacionar sua fé com as demais áreas da vida. Dentro dessa visão, quando 

o trabalho não passa de uma atividade puramente secular, os cristãos desconsideram as 

implicações de sua fé para o seu exercício profissional. Se por um lado sabemos que não 

devemos trapacear, nem burlar dados, mentir no trabalho e até temos a compreensão que 

devemos testemunhar a nossa fé, por outro lado deveríamos nos questionar: Minha fé afeta 

aquilo que faço? Meu compromisso com Cristo influencia a maneira como lido com minha 

função? Minha participação na aliança da graça afeta a maneira como enxergo meu 

salário e meus lucros? Diante dessa realidade cabe a pergunta: Ao distinguir entre secular 

e sagrado, não estaríamos voltando ao isolacionismo e separatismo, que diz haver um lugar 

certo para os cristãos neste canto, mas não naquele? Michael Horton responde essa 

pergunta da seguinte forma: “Frequentemente se diz que a reforma libertou os cristãos de 
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ver o mundo em termos de uma dicotomia entre o secular e o sagrado. Isso é verdade em 

um sentido e falso em outro.” 

Ele continua: “Primeiro, é verdade que os reformadores negaram o dualismo 

neoplatônico entre espírito e matéria, e insistiram que estivéssemos envolvidos em cavar 

trincheiras ou trabalho missionário, criar filhos ou pregar toda a vida. Era como disse Calvino: 

“teatro maravilhoso da glória de Deus”. Nenhuma parte da atividade humana deveria ser 

vista como fora do interesse e desígnio providencial de Deus. Contudo, os reformadores 

distinguiam, sim, entre “coisas celestes” e “coisas terrestres”, como já vimos.” 

Ainda afirma: “Na Escritura, há distinção óbvia entre o santo e o comum. Israel era 

nação santa, o Egito era comum. Mas isso não significava que com isso o Egito estivesse 

fora do interesse de Deus. Mesmo quando José regeu o Egito sob Faraó, e Daniel regeu a 

Pérsia sob Nabucodonosor, essas nações eram “comuns”. Essas nações gozavam de 

chuvas sobre suas plantações e Deus os guiou providencialmente a grandes descobertas 

e realizações culturais através da revelação natural. Mas elas não foram separadas por 

Deus como seu povo especial, seu povo redimido.” 

Por fim, temos que o Reino de Deus é muito mais amplo do que a igreja, por isso todas 

as áreas da nossa vida, com todas as atividades que realizamos, quer elas sejam 

consideradas religiosas ou não, precisam ser feitas de modo agradável ao Senhor. 

III. VOCAÇÃO E PROVIDÊNCIA: APROFUNDANDO A VISÃO CONFESSIONAL_________ 

A questão da vocação está intimamente associada a Doutrina da providência de 

Deus, esta que é uma doutrina esquecida ou pelo menos escanteada da mentalidade 

cristã de muitos crentes. Por vezes, nos foge de vista o fato de que Deus tem sustentado e 

mantido de pé toda a sua criação. Contudo, o que deveríamos saber e entender é que as 

diversas atribuições é um dos meios que Deus soberanamente sustenta todas as coisas. 

Nossas profissões não se referem a aspectos acidentais de nossas vidas, mas sim a integral 

e dedicada providência de Deus. A soberania de Deus abrange toda a nossa vida. Desta 

forma, vocação é a maneira como Deus trabalha através dos seres humanos para 

governar a sua criação e conceder os seus dons. Assim, concordamos com Martinho Lutero 

quando ele afirma que “ser cristão é viver a sua vocação”. Isto significa que nós podemos 

servir a Deus onde quer que estejamos. Ou seja, o exercício da nossa profissão é um culto 

a Deus no cotidiano. Assim, na concepção de Lutero, importa que moldemos nossa vida a 

partir da vocação, seja no trabalho ou no lazer, seja em particular ou na família, seja na 

igreja ou na sociedade. Em outras palavras, somos chamados a nos portar como cristãos 

em todas as circunstâncias da vida. Portanto, como diz Lutero: “ser cristão é viver sua 

vocação”. Deus nos dá nosso pão diário por meio de fazendeiros, moleiros e padeiros. Ele 

cria e cuida de uma nova vida por meio de pais e mães. Ele nos protege por meio das 

autoridades legais. Ele proclama a sua Palavra e administra os seus sacramentos por meio 

de pastores. A vocação, disse Lutero, é uma “máscara de Deus”, uma maneira pela qual 

ele se esconde nas relações e tarefas comuns da vida humana. 

IV. VOCAÇÃO UNIVERSAL: O MESMO PARA TODOS NÓS____________________________ 

Devemos estabelecer uma distinção entre a vontade universal ou geral de Deus e 

sua vontade específica, particular. A vontade geral de Deus diz respeito o chamado para 

todo o seu povo, ou seja, ela é a mesma para todos nós.  
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O chamado universal de Deus para nós não é tanto para fazer alguma coisa, mas 

sim para ser alguma coisa. Embora Deus nos chame para diferentes tarefas, primeiro ele 

nos chama para algo mais significativo, isto é, para sermos discípulos de Jesus Cristo. 

Portanto, se alguém nos pergunta “qual é a sua vocação?” A resposta certa será: “Eu fui 

chamado para pertencer a Jesus” (cf. Rm 1.6; 1 Pe 3.9).  

Vejamos:  

Somos chamados para ter comunhão com Jesus Cristo (cf. 1Co 1.9; Mc 3. 14-15; Jo 17.3); 

Somos chamados para a liberdade (cf. Gl 5.13); 

Somos chamados para a paz (cf. Cl 3.15); 

Somos chamados para a santidade (cf. 1Co 1.2; Rm 1.7; 1Pe 1.15; 1 Ts 4.7; 2 Tm 1.9); 

Somos chamados a testemunhar (cf. 1 Pe 2.9); 

Somos chamados para o sofrimento (cf. 1 Pe 2.20-21; Jo 15.18,20); 

Somos chamados para a glória (cf. Hb 3.1; Fp 3.14; 1 Pe 5.10; Rm 8.17). 

Temos, portanto, o chamado de Deus desdobrado em sete aspectos. Deus nos 

chama para Cristo, para a liberdade, a paz, a santidade, o testemunho, o sofrimento e a 

glória. Este chamado geral é um chamado para pertencermos a Cristo no tempo e na 

eternidade, para armarmos uns aos outros na paz de sua nova comunidade e para 

servirmos, testificarmos e sofrermos no mundo. Essa é a vocação cristã. É a mesma para 

todos nós, e nós somos chamados a viver uma vida digna dessa vocação (cf. Ef 4.1).  

V. VOCAÇÃO ESPECÍFICA: DIFERENTE PARA CADA UM DE NÓS______________________ 

Deus tem uma vocação específica para cada um de nós. Essa vocação não está 

revelada nas páginas da Bíblia e nem pode ser consultada em um versículo específico. Isto 

quer dizer que você não lerá na Bíblia algo como: “Seja professor!”. Contudo, haverá 

pessoas capacitadas por Deus para serem especificamente professores. Assim, nem todos 

podem são vocacionados para serem médicos, mas Deus por sua Soberania chamará 

pessoas para a medicina.  

Pode acontecer que por diversas razões você esteja extremamente insatisfeito com 

a sua profissão hoje, mas isso não significa que aquilo que você exerce neste instante não 

seja o seu chamado específico. Talvez, o que esteja acontecendo é que você não tem 

enxergado o seu chamado específico à luz do que acabamos de expressar como 

chamado geral.  

A fim de entendermos melhor essa realidade vamos olhar para o texto de 1 Coríntios 

7.14-24. Devemos compreender que um dos problemas presente na igreja era quanto a 

relacionar a sua nova vida em Cristo (conversão) com suas atividades diárias e comuns do 

dia-a-dia. Essa dúvida se levantou quanto as relações sexuais, quanto ao casamento, 

quanto a circuncisão, quanto a escravidão, etc. Por exemplo, uma das perguntas que eles 

tinham poderia ser traduzida da seguinte forma: “Agora que fui chamado para a fé devo 

me separar do meu antigo cônjuge?” A resposta de Paulo foi um expressivo “Não!”. E por 

que não? Porque a providência de Deus abrange tanto a sua vida anterior como sua vida 

posterior a conversão!  
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Buscando compreender essa realidade, mais a seguir, temos nos versos 17, 20 e 24 o 

mesmo princípio. Nestes versos temos a ocorrência da palavra “chamado”. Oito das nove 

vezes que Paulo emprega esta palavra, nesta perícope, ela está relacionado ao 

chamamento de Deus para a salvação, mas uma dessas vezes ele a emprega no sentido 

vocacional (v.20). Neste trecho a palavra vocação tem o sentido de posição, isto é, 

posição na vida. Portanto, quando Paulo declara que devemos permanecer e viver com 

Deus no estado no qual fomos chamados, ele quer expressar: Permaneça no estado em 

que estava quando foi convertido, quando foi atraído por Deus para a fé e à comunhão 

de amor com seu Filho. A grande ideia presente nesta perícope é demonstrar uma maior 

preocupação quanto a obediência aos mandamentos de Deus do que com a circuncisão 

em si (questão cultural – cf. v.18). Em outras palavras, ele nos diz: “não faça desse assunto 

– a circuncisão - uma questão relevante, se você é circuncidado ou não; ou se você é 

branco ou afrodescendente, vermelho ou sueco”. Mas, em vez disso, faça da obediência 

uma questão relevante; faça do propósito integral de sua vida obedecer à lei moral de 

Deus.  

Então, Paulo se volta aos versículos 21–23 para aplicar seu princípio à questão se 

alguém é escravo ou livre. A ideia presente aqui é: quando você é chamado para a 

comunhão de Cristo, recebe um novo conjunto de prioridades radicalmente centradas em 

Cristo; muito mais se você é um escravo, essa condição não deveria lhe aborrecer. “Foste 

chamado, sendo escravo? Não te preocupes”. O seu trabalho é desprezível? Não te 

preocupes. O seu trabalho não é altamente estimado como outras profissões? Não te 

preocupes. Esse é o mesmo conceito que ele estabeleceu com as diferenças culturais, 

como a circuncisão: Foste chamado, estando incircunciso? Não te preocupes. Foste 

chamado, estando circunciso? Não te preocupes. Paulo poderia ter dito, de fato, a mesma 

razão teológica para essa posição como fez no versículo 19. Ele poderia ter dito: “Ser um 

escravo, em si, não é nada; e ser livre também nada é. 

Paulo afirma que, no evangelho, há um antídoto para o desespero em trabalhos 

desprezíveis e um antídoto para o orgulho nos trabalhos altamente valorizados. Ele olha 

para o escravo que pode se sentir desesperado e diz: “Em Cristo, você é um homem livre”. 

Você foi comprado por um preço. Não permita que o homem escravize sua alma. Alegre-

se no Senhor e espere nele; você será mais livre que todas as nobres aflições. Em seguida, 

ele olha para o nobre homem livre e afirma: “Não se torne orgulhoso, porquanto em Cristo 

você é um escravo. Há alguém que tem autoridade sobre você, e você precisa ser humilde 

e submisso”. Não importa se nosso trabalho é valioso ou inferior aos olhos do homem. É 

relevante se somos encorajados e humilhados pela presença de Deus. 

Expressando as duas aplicações juntas do princípio de Paulo, o ensino parece ser 

este: Obedecer aos mandamentos de Deus (v. 19) e desfrutar de sua presença (v. 24) são 

imensamente mais importantes que sua cultura ou seu trabalho, tanto que você não 

deveria sentir qualquer compulsão para mudar sua posição. Você não deveria ser 

controlado por alguém pelo medo ou desespero, nem seduzido por outro pela riqueza ou 

pelo orgulho. Você deveria ser capaz de dizer para sua posição: “Não te preocupes. Você 

não é minha vida. Minha vida é obedecer a Deus e desfrutar de sua presença”. 

Em outras palavras, precisamos ver o nosso chamado específico sempre à luz do 

chamado geral. Isto em outras palavras significa que facilmente perderemos de vista o 

chamado geral quando passarmos a viver ansiosos em torno do chamado específico. 

https://fiel.in/2Mj0xMR
https://fiel.in/2Mj0xMR
https://fiel.in/2Mj0xMR
https://fiel.in/2Mj0xMR
https://fiel.in/2Mj0xMR
https://fiel.in/2Mj0xMR
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Geralmente, quando vivemos na tirania da urgência, em busca de um sentido para a nossa 

profissão atual, é quando estamos mais distantes da nossa vocação geral, ou seja, de 

glorificar a Deus. Daí a razão de entendermos que a vocação sempre é um chamamento 

e não uma escolha. Deus te conduzirá, e enquanto ele te conduz você apresenta 

contentamento (cf. Fp4.11). A exemplo: Você pode ser médico e não glorificar a Deus, mas 

ser um professor e glorificar a Deus. Para isso, basta que um deixe de comtemplar a 

vocação geral e o outro sempre a mantenha em vista. E mesmo naquele caso em que 

você tem consciência de seu chamado específico, e por alguma razão não o exerce, 

ainda assim você deve vê-lo à luz do chamado geral.  

 

VI. VOCAÇÃO: A DOUTRINA DO SACERDÓCIO UNIVERSAL___________________________ 

  A Reforma Protestante resgatou a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, não 

apenas produzindo um rompimento com a corroída estrutura romana distante das Escrituras 

e seu modo distorcido de servir ao Senhor, mas impulsionando a vida orgânica integral do 

corpo de Cristo na terra. Nas palavras de Lutero, “somos, pois, igualmente sacerdotes 

espirituais diante de Deus”, o que, de forma clara, estabelece o serviço igualitário de todos 

os santos diante da grandeza da missão da igreja. Uma vez mais Lutero afirma: 

Daí se segue que leigos, sacerdotes, bispos ou como dizem, espirituais e 

seculares, no fundo verdadeiramente não têm qualquer diferença senão 

em função do cargo ou da ocupação, e não pela sua classe, pois todos 

eles são de classes espirituais, autênticos sacerdotes, bispos e papas. 

Contudo, nem todos têm a mesma ocupação, assim também entre os 

sacerdotes e monges nem todos tem a mesma ocupação. 

No Antigo Testamento os sacerdotes ofereciam sacrifícios e intercediam pelo povo. 

O que os sacerdotes eram para Israel, Israel, como comunidade do reino de Deus, deveria 

ser para as nações: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, 

então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos... vós me sereis reino de 

sacerdotes e nação santa (Êxodo 19.5-6). 

Os reformadores insistiram em que todo cristão, seja homem ou mulher, tem um 

"chamado" divino. Eles estavam reagindo ao ensino do catolicismo medieval, de que os 

bispos, padres, monges e freiras tinham um chamado superior, por ser "religioso". Isso os 

reformadores rejeitaram, por considerá-lo "clericalismo" (separação entre clero e leigos) e 

"dualismo" (separar atividades "sagradas", como a oração, de atividades "seculares", como 

governar uma casa ou trabalhar para viver). Eles afirmavam que Deus se interessa pelo todo 

da nossa vida, e que ser fazendeiro, artesão, magistrado ou dona de casa era um 

chamado tão divino quanto ser "padre" ou "pastor". Lutero insistiu muito nisso:  

Aqueles que agora são chamados "espirituais", isto é, padres, bispos ou papas, não 

são, nem diferentes dos outros cristãos, nem superiores a eles; só que eles estão 

encarregados da palavra de Deus e dos sacramentos, que é o seu trabalho e ofício.  

Mas "as costureiras, os sapateiros, os pedreiros e carpinteiros, os cozinheiros, 

hoteleiros, fazendeiros e todos os trabalhadores seculares" também foram "consagrados" 

como sacerdotes, cada um para "o trabalho e o ofício que lhe cabe".  
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Além disso, todos devem se beneficiar e servir aos outros através do seu próprio 

trabalho ou profissão, de maneira que muitos tipos de trabalho possam ser feitos para o 

bem-estar corporal e espiritual da comunidade, assim como todos os membros do corpo 

servem uns aos outros (1 Co 12.14-26). Lutero, Weimarer Augsgabe (1883—), vol. 44, pp. 

130—131.  

E, mais adiante: "servir a Deus não se restringe a um ou dois trabalhos, nem se resume 

a um ou dois chamados, mas está presente em todos os trabalhos e todos os chamados". 

Lutero, W. A., vol. 52, p. 124 "Mas o que eu quero fazer é estabelecer uma distinção entre os 

chamados e as profissões, a fim de que todo mundo possa ver para que Deus o chamou e 

cumprir com fidelidade e sinceridade os deveres de seu ofício no serviço de Deus." Lutero, 

W. A., vol. 46, p. 166  

O que Calvino ensinou foi muito semelhante:  

O Senhor ordena a cada um de nós, em todos os afazeres da vida, que zele pelo seu 

chamado... Portanto, para que a nossa estupidez e precipitação não acabe virando tudo 

de cabeça para baixo, ele designou deveres para todo homem, cada um em sua maneira 

particular de viver. E para que ninguém venha a transgredir impensadamente os seus 

limites, ele deu a esses vários tipos de vida o nome de "chamados". Portanto, cada indivíduo 

tem sua própria forma de viver designada pelo Senhor, como uma espécie de posto de 

sentinela, a fim de que ele não fique vagando sem rumo pela vida... E vem daí também 

uma singular consolação: desde que, em nosso trabalho, estejamos obedecendo ao nosso 

chamado, nenhuma tarefa é vil ou desprezível, e não há trabalho que não vá brilhar e ser 

considerado deveras precioso aos olhos de Deus. Calvino, Instituías, III.x.6.  

Os puritanos desenvolveram ainda mais este tema. Por exemplo, William Perkins, que 

exerceu um influente ministério em Cambridge, escreveu o Tratado das Vocações ou 

Chamados dos Homens, publicado em 1603. Eis aqui uma amostra de sua tese:  

O que um pastor de ovelhas faz ao cuidar de seu rebanho... é um trabalho tão bom 

diante de Deus quanto a ação de um juiz ao pronunciar uma sentença, ou de um 

magistrado ao fazer um decreto, ou de ministro ao pregar. Assim, pois, vemos que existe 

uma boa razão para procurarmos descobrir como todo homem pode desenvolver da 

maneira correta o seu chamado específico. William Perkins, A Treatise of the Vocations or 

Callings of Men, em The Work of William Perkins, The Courtenay Library of Reformation 

Classics, ed. Ian Breward (Sutton Courtenay Press, 1970), p. 458  

Um século mais tarde, e no outro lado do Atlântico, Cotton Mather, o puritano de 

Harvard, escreveu O Cristão e Seu Chamado (A Christian at his Calling, 1701). Segundo ele, 

todo cristão tem dois chamados — "um chamado universal" ("servir ao Senhor Jesus Cristo...") 

e "um chamado pessoal"("um trabalho específico mediante o qual se distingue a sua 

utilidade em comunidade"). Cotton Mather, A Christian at his Calling (1701), p. 37  

CONCLUSÃO___________________________________________________________________________ 

Os dois chamados, tanto o geral quanto o específico, deveriam manter-se em 

equilíbrio, pois "um cristão em seus dois chamados é um homem em uma canoa remando 

para o céu... Se ele só se preocupar com um dos seus chamados, qualquer que seja ele, 

estará puxando o remo em um dos lados da canoa e acabará ficando à margem. 


