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A Bíblia está cheia de narrativas que 
apontam o Deus que escolhe uma pes-
soa totalmente fora das probabilidades 
e possibilidades humanas para que seja 
grande em sua obra e desempenhe uma 
função extraordinária!

Assim como foi com Timóteo, o cha-
mado de Deus não tem idade, nem nor-
mas estabelecidas. Ele escolhe quem 
quer, na hora que quer e da maneira 
que quer. Veja o chamado de Jeremias 
(Jr 1.5-8)

Nesta passagem, onde ocorre o co-
missionamento de Jeremias, é interes-
sante notar que ao chamá-lo, Deus dá 
para ele uma grande revelação que po-
deria mudar tudo em sua vida! “Antes 
que eu te formasse no ventre, eu te co-
nheci; e, antes que saísses da madre, te 
santifiquei e às nações te dei por profe-
ta.” O que percebemos ao ler esta frase 
é que Deus criou Jeremias com uma es-
trutura estabelecida, e que antes mes-
mo de ser formado no ventre, Deus já o 
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havia dado para as nações, ou seja, já o 
havia enviado ao mundo (em propósito) 
para profetizar.

Independente de nosso temor em 
aceitar o chamado que Deus tem para 
nós, precisamos entender que todos 
nós temos algo a que “Deus nos deu”. 
Às nações, Deus deu Jeremias por pro-
feta. Talvez Deus tenha te dado às famí-
lias da sua congregação, ou às pessoas 
da sua vizinhança, ou quem sabe Ele 
tenha te dado às nações assim como 
fez com o profeta. O importante é saber 
que existe alguém que depende do seu 
ministério, existe uma nação clamando 
por socorro em todo o mundo.

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, 
pregai o Evangelho a toda criatura”, Mc 
16.15. 

Nós temos o papel de desempenhar 
o que Deus colocou em nossas mãos, 
por isso, escolha viver o que Deus te fez 
para viver, independente de sua idade 
ou classe social.

Timóteo, exemplo 
de fé
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