IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO
RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ
CNPJ: 12591617/0001-08

AULA - EBD - 14/06/2020
A igreja eleita
Tema: Ser útil para ser usado
Texto base: Efésios 4:1-11

Contexto
1. Ainda no versículo primeiro o Apóstolo Paulo nos diz sua condição, a de um preso;
2. Depois o Ap. Paulo nos mostra que nós devemos andar de uma forma que seja digna da nossa
vocação com que fomos chamados;
a. Se Deus te chamou como obreiro, se comporte como um;
b. Se Deus te chamou como ministro, se comporte como um;
3. E por último o Ap. Paulo nos ensina sobre os dons ministeriais, ou os chamados ou ainda as
vocações;

Tópicos
1. Vamos nos lembrar de algumas pessoas que foram chamadas:
a. Josué: Êxodo 24:13, Êxodo 33:11
i.
Qual foi a posição final de Josué? Substituto de Moisés e Deus era com ele da
mesma forma como foi com Moisés (Josué 1:5)
b. Samuel: 1 Sm 3:1-4
i.
Qual foi a posição final de Samuel? Sacerdote e Profeta
c. Davi: 1 Sm 16:11, 1 Sm 16:21, 1 Sm 16:23, 1 Sm 17:17, 1 Sm 17:34-35
i.
Qual foi a posição final de Davi? Rei e Profeta (além de falar com Deus, escreveu
muito a respeito das coisas espirituais e sobre o messias)
d. André: João 1:40-42
i.
Qual foi a posição final de André? Levou seu irmão Pedro até Jesus e Pedro foi um
dos mais importantes discípulos
e. Pedro: Lucas 5:3
i.
Qual foi a posição final de Pedro? Um dos maiores discípulos, líder da igreja e
pastor (João 21:17)
f. Paulo: Romanos 1:1
i.
Qual foi a posição final de Paulo? O maior teólogo da Bíblia, com revelações
profundas e doutrinárias, sendo também o que mais escreveu (13 cartas)
2. Todos estes personagens e muitos outros possuem algo em comum:
a. Aprenderam a serem úteis para depois serem usados;
b. Se queremos que Deus nos use precisamos aprender a ser útil para Deus;
3. João Marcos não soube ser útil na obra e Paulo o descartou (Atos 15:38), mas depois passou a
ser útil para o ministério quando soube ser útil na obra de Deus (2 Timóteo 4:11):
a. João Marcos era parente (primo) de Barnabé (Colossenses 4:10);
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b. Barnabé queria levar o primo, mas ele tinha abandonado a obra e Paulo não queria que
ele fosse junto e uma divisão ocorreu entre Paulo e Barnabé (Atos 15:39-40);
c. Não podemos confundir a amizade com a seriedade da obra de Deus;
O processo divino é seguro, bom e completo (Filipenses 1:6):
a. A nossa utilidade na obra começa aqui e termina no retorno de Cristo;
b. Aquele que nos chamou, vai garantir o final do chamado segundo nossa utilidade e
fidelidade;
c. Eu vejo o quanto é ruim alguém deixar de passar pelo processo e pular etapas, exemplos:
i.
A pessoa não sabe ser um obreiro (ou até ovelha) e quer ser pastor
ii.
A pessoa quer ter conhecimento mas não vai na escola bíblica;
d. Pedro era um bom líder, mas faltava maturidade e o processo divino acrescentou nele o
que faltava, pois foi útil até o final mesmo com os seus defeitos;
Os doze discípulos após serem chamados, foram úteis e passaram a ser usados (Lucas 9:1-2):
a. Os dozes foram convocados para serem úteis em outro local e enquanto fossem úteis
seriam usados contra os demônios e enfermidades;
b. Não dá para inverter a ordem do processo: primeiro seja útil, para então ser usado;
c. Hoje os cristãos querem ser usados, mas não querem ser úteis;
Todos querem o auge do ministério de Paulo, mas não querem ser útil:
a. Vimos como o Ap. Paulo foi útil na obra, indo de navio para todos os lugares e ajudando a
igreja a se organizar;
b. Olha o resultado de quem é útil e passa então a ser usado:
i.
Jesus aparece em visão para Paulo: Atos 18:9-10;
ii.
Jesus aparece na oração no templo: Atos 22:17-21;
iii.
Jesus aparece ao lado de Paulo: Atos 23:11;
Quem aprende a ser útil consegue ser útil em todas as ocasiões (Filemom 1:10-11):
a. Neste texto o Ap. Paulo mostrou ser útil até nas situações extremas da vida e gerou filhos
para o reino de Deus;
b. Filemom era dono de escravos em Colossos;
c. Onésimo era um escravo que fugiu e provavelmente buscou ajuda com o Ap. Paulo preso
em Roma;
d. De inútil, por causa de sua rebeldia, se tornou ú
 til após a sua conversão através do Ap.
Paulo;
e. Nossa rebeldia às coisas de Deus só nos torna cada vez mais inúteis (João 15:5-6);
f. Onésimo significa útil - precisamos nos tornar um Onésimo;
g. Filemom era um cooperador na obra, embora tivesse boas condições (Filemom 1:1):
i.
Quem quer ser útil quando possui boas condições?
h. O Ap. Paulo sabe que Filemom sendo útil, fará mais do que ele tem pedido na carta, se
deixando ser usado por Deus (Filemom 1:21) - faça mais do que tem sido pedido a você;
Ser usado também tem as suas consequências, pois é necessário obediência:
a. Em Efésios 4:1 o Ap. Paulo nos mostra que é prisioneiro;
b. Conseguiremos manter nossa utilidade e fidelidade em situações extremas?
c. Se o Ap. Paulo conseguiu, nós em Cristo também conseguiremos;
Ser usado tem as suas responsabilidades:
a. O rigor do juízo é pior para quem vê a manifestação do poder de Deus e permanece
incrédulo (Mateus 11:20-24);

