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“Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a
vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto
permaneça.”

Jesus Cristo

“Assim, pois, lembre-se cada um de que foi criado por Deus a fim
de trabalhar diligentemente e de entregar-se à sua tarefa, e isto
não por um tempo, pelo contrário, até à morte e, mesmo, não

somente para viver, mas ainda para morrer para Deus.”

João Calvino

“Deus chama o homem para que este coloque
toda sua vida sobre o altar da consagração.”

Martinho Lutero

“Li, em um livro, que um homem chamado Cristo passou pela
terra fazendo o bem. É muito desconcertante para mim que tão

facilmente me satisfaça com apenas o passar pela terra.”

Toyohiko Kagawa

“O sentido da vocação é o sentido superior do homem... Dia
memorável na vida de um homem é aquele em que ele se convence
de que há um serviço que ele deve e pode prestar à sua pátria ou à

sua época.”

John Mackay
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APRESENTAÇÃO

“Bendita a mão que semeia livros à mão cheia e faz o povo pensar.”

Leitor amigo:
Este livro irá abençoá-lo. Leia-o com atenção e cuidado. O autor, Rev. Kléos

Magalhães Lenz César, professor de Hiperetologia (Teologia da Vocação) e
Poimênica (Teologia Pastoral), trata do assunto com seriedade, competência  e
clareza.

O autor, como calvinista esclarecido e inteligente, vê todas as atividades
humanas lícitas, dignas, benéficas, éticas e honradas como vocação de Deus. O
trabalho como vocação de Deus é um dos segredos do progresso econômico,
social e político dos povos onde a fé reformada, bíblica e calvinista é conheci-
da e vivenciada.

O Rev. Kléos afirma: “Todo ser humano tem vocação. Você é vocacionado.
Eu sou vocacionado”. Mas ele não pára aí. Vai além e mostra que a vocação
para o eleito de Deus tem um significado muito especial. Diz o autor: “Somos
vocacionados para a salvação e santificação. Somos chamados para servir a
Deus, à sua Igreja e ao próximo para todo o sempre”. É a vocação do amor e
para o serviço no tempo e na eternidade.

Recomendo esta obra porque conheço bem seu autor. Recomendo o autor
porque conheço suas raízes, seus pais, Rev. Benjamim e D. Elvira César. Reco-
mendo-os como uma geração abençoada do Senhor; porque são vocacionados
de Deus.
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Se você não tem dúvidas quanto à sua vocação, depois de ler este livro ficará
ainda mais convicto. Se você tem crises vocacionais, o Senhor o iluminará e reno-
vará sua consciência vertical da vocação de Deus.

Ler esta obra ainda nas primeiras versões abençoou minha vida. Estou
certo de que abençoará a sua também. Bom proveito. Boa leitura. Recomende-
a a outros.

REV. GUILHERMINO CUNHA

Pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro
Presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil
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PREFÁCIO

Vocação é um tema importante, uma palavra muito usada, muito mal inter-
pretada, e que tem causado muita angústia:

aos adolescentes que, antes de entrar no segundo grau, devem definir sua
carreira futura;

aos jovens ou menos jovens cristãos que, com sinceridade, querem servir a
Deus, mas não têm o desejo de se tornar pastores; no entanto, entendem que
ser vocacionado tem a ver com esse tipo de dedicação exclusiva e específica ao
ministério;

aos que desejam servir, mas que ainda não descobriram seus dons, são
tímidos, inseguros, pessoas fiéis e sinceras que ocupam os bancos das igrejas,
mas lhes falta confiança para aceitar uma tarefa ou reconhecer que estão sendo
uma bênção no seu cantinho;

aos que sabem que Deus os está chamando, mas que resistem, por sentirem
um tremendo temor: Deus vai me levar ao lugar mais horrível do mundo...
Deus vai querer que me case com uma pessoa consagrada, que não me atrai...

Muita confusão, muita angústia, muita desinformação.
Isso leva ao seminário pessoas que não têm vocação para o ministério pas-

toral. Leva ao campo missionário pessoas com grande entusiasmo, mas que
são como soldados de chocolate, que logo se derretem e se desfazem, deixan-
do manchas e muita tristeza. Leva outros a buscar sinais sobrenaturais, en-
quanto que Deus já mostrou sua vontade. Leva pessoas chamadas e capacita-
das a ficar de longe, observando a obra de Deus, sem coragem de se envolver.
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Por isso, dou graças a Deus pelo livro do Rev. Kléos, que pode ajudar a
esclarecer essa questão para muitos jovens e líderes, chamados a orientar a
outros.

Como deã do Centro Evangélico de Missões também creio sinceramente
na vocação divina manifestada no e através do serviço realizado numa grande
variedade de profissões e em todo e qualquer lugar deste mundo.

Deus chama professores de inglês para a China ou para o Cazaquistão, para
transmitir esse conhecimento desejado e necessário, fazendo-o de maneira di-
ferente: mostrando amor sincero, respeito profundo e um desejo constante de
transmitir algo das boas novas que trazem paz e esperança...

Deus chama agrônomos para, em nome de Jesus Cristo, servir a povos
carentes material e espiritualmente, seja no continente africano ou na América
Latina, mas sempre desejosos de lançar sementes de verdade, de amor, de vida
eterna...

Deus chama economistas, enfermeiros, engenheiros, médicos e outros para
o ministério de tempo integral, como mestres, pastores, evangelistas.

É bom ter paciência para receber uma boa formação, quando somos cha-
mados. A precipitação e a impaciência têm causado dores e gastos desnecessá-
rios. Vocação não dispensa uma boa formação, como fica evidente na Palavra
de Deus, na história de Moisés, de Paulo, dos apóstolos.

E o melhor é saber que o Deus que nos chama é o mesmo que nos formou,
desde nossa concepção no ventre materno, - o Deus que nos ama, que nos
conhece, que nos preparou para que o chamado servisse em nós como uma
luva, como jugo que não é pesado nem duro.

O sofrimento também não faltará nesse caminho, como o Rev. Kléos bem
descreve. Mas a dor da dor é a solidão, a falta de sentido, a inutilidade. O
sofrimento que vem no caminho de obediência ao Mestre vem acompanhado
da sua presença, da sua graça, do seu amor. Nunca será além das nossas forças.

O melhor mesmo é você ler o livro e não desanimar com alguns termos
difíceis. Aqui não se trata de um pequeno lanche leve, mas de uma forte
feijoada espiritual.

Bom proveito,

ANTONIA LEONORA VAN DER MEER (TONICA)
Deã e professora do Centro Evangélico de Missões

Missionária em Angola de 1985 a 1995
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INTRODUÇÃO

“De boas palavras transborda o meu coração; ao Rei consagro o que compus”.        (Sl
45.1)

Meus pais, Benjamim e Elvira, sempre desejaram que nós, seus seis filhos,
fôssemos fiéis a Jesus e o servíssemos com a máxima dedicação. Movidos por
esse forte ideal, oraram secretamente, na esperança de que Deus, em seus
eternos desígnios, se dignasse vocacionar-nos para algum ministério específi-
co.

Durante nossa adolescência, eles nos induziam à leitura de biografias de
grandes homens e mulheres que consumiram a vida na seara santa. Além
disso, conversavam amavelmente conosco sobre a alegria e o grande privilé-
gio de servir a Deus. Contudo podemos garantir que, embora nos proporcio-
nassem essa salutar influência ambiental, eles jamais nos forçaram a optar por
algum tipo de ministério. Em tempo algum, tentaram legar-nos, como que
por herança, a vocação que eles próprios haviam recebido do Senhor. Ao
contrário, sempre nos disseram que qualquer obra no reino de Deus realizada
sem o chamado divino, pessoal e expresso, seria um desastre.

Na nossa família há nove pastores, distribuídos em três gerações: nosso
avô, Belmiro, nosso pai, Benjamim, nossos tios, Paulo, Samuel, Luís, Agenor e
Mota, nossos primos, Jorge e Humberto. Contudo nossos pais nunca tenta-
ram nos convencer a ser pastores ou missionários, argumentando que pesava
sobre nós uma espécie de inevitável destino pastoral familiar.
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Passados não muitos anos, o desejo deles foi atendido. Deus permitiu que
vissem, antes da morte, quatro filhos ordenados pastores e duas filhas dedicadas
à educação religiosa. Todos vocacionados individualmente. E, para a glória do
Senhor, viram também o chamado divino chegando à quarta geração, a alguns
netos mais velhos ou a seus afins.

Foi, pois, motivado por uma convicção pessoal de vocação, pelo ambiente
familiar, pela excelente influência do seminário onde estudei durante cinco
anos, bem como pelos seis anos na docência de Hiperetologia e Poimênica no
Seminário Teológico Presbiteriano do Rio de Janeiro que, com entusiasmo,
reverência e seriedade, propus-me pesquisar mais profundamente o assunto da
vocação.

Este trabalho tem em vista oferecer respostas práticas, baseadas essencial-
mente nos ensinos das Escrituras Sagradas, no testemunho da história bíblica e
na opinião de mestres da Teologia Reformada. Eventualmente, poderemos
utilizar também a experiência do homem como elemento ilustrativo.

O livro se dirige a todos aqueles que servem a Deus ou que estão sendo
chamados para servi-lo: pastores, missionários, evangelistas, seminaristas, aspi-
rantes ao ministério pastoral, líderes, pregadores leigos, educadores cristãos,
profissionais e outros.

O��  objet ivo maior vai além do conhecimento técnico e teológico; tem-
se em vista a edificação do leitor e sua definição vocacional. O propósito prin-
cipal deste livro (é bom que isso não seja esquecido!) é oferecer uma perspec-
tiva bíblica (e nã“biblicista”) do chamado divino; daí a citação freqüente das
Escrituras Sagradas.

Abordo o termo vocação sempre num sentido amplo e geral. Não o vincu-
lo apenas aos chamados pastoral e missionário, embora, em alguns pontos,
sejam eles objeto de um enfoque especial.

Entretanto este trabalho é apenas uma introdução ao assunto. Que Deus o
abençoe e que a glória do Senhor da vocação seja promovida.

KLÉOS MAGALHÃES LENZ CÉSAR

São Gonçalo, dezembro de 1997.
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1.

VOCÊ É VOCACIONADO

Você é vocacionado. Você não nasceu por acaso, não existe apenas por
existir. Há um propósito divino na sua passagem pela terra. Como já dizia
Salomão, “O Senhor fez todas as coisas para determinados fins” (Pv 16.4). E
você só se sentirá plenamente feliz e realizado quando cumprir esse desígnio.

Você é vocacionado. Não pode ser uma exceção. O sol, a lua, as estrelas, a
terra, a água, as ervas, as plantas, as flores, os animais, enfim, tudo o que Deus
criou tem algum propósito, alguma função. E Ele trouxe à existência o homem
- obra-prima de sua criação - para torná-lo útil. Não pense que Deus criou
seres humanos desocupados e inúteis. Ele criou gente para trabalhar, para se
ocupar, para executar sua vontade pessoal, para se colocar como instrumento
na concretização de seus soberanos propósitos e desígnios. Todos temos uma
vocação (especialmente nós, filhos de Deus), um chamado, uma ordem a cum-
prir. Nem mesmo Adão e Eva, as primeiras criaturas, ficaram isentos disso.
Deus colocou-os num jardim e ordenou que cuidassem dele (Gn 2.7-8 e 15).

Você é vocacionado. Não entenda a vocação como privilégio apenas de um
grupo, de uns poucos escolhidos. Não pense que somente os pastores e os
missionários são vocacionados, e que os demais fazem uma coisa aqui e outra
acolá, sem maior comprometimento. Vocação é um termo teologicamente mal
entendido. Como diz Valdir R. Steuernagel, alguns sentem nele apenas cheiro
de espiritualidade1 . Vocação tem um sentido muito mais abrangente. Podemos
dizer que ela é universal; de alguma maneira, todo ser humano é vocacionado,
em especial o redimido por Cristo. Na verdade, a vocação para servir é



18        VOCAÇÃO - PERSPECTIVAS BÍBLICAS E TEOLÓGICAS

elemento intrínseco ao homem, faz parte de sua personalidade, é o plano de
Deus para o crente. Estamos todos comprometidos com o reino de Deus.
Martinho Lutero acreditava na vocação universal com um conceito tão amplo
quanto possível. O grande reformador dizia: “Todo crente tem uma vocação
na vida porque tem uma posição e, nesta posição, ele encontra sempre oportu-
nidades de servir”.

O povo de Deus não tem que ficar esperando um chamado extra-especial,
uma sarça que arde sem se consumir. Pela sua própria natureza, a igreja já é um
povo chamado, separado, eleito e designado para proclamar as boas novas. O
apóstolo Pedro pensava assim quando declarou: “Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua mara-
vilhosa luz, vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus...”
(1 Pe 2.9-10).

Esse mesmo Pedro chegou a afirmar que alguns filhos de Deus são chama-
dos para fazer o bem, o que, às vezes, resulta em sofrimento. O sofrer parece
ser inerente a determinadas vocações. Cristo, no cumprimento de sua missão,
sofreu por causa dos nossos pecados (1 Pe 2.20-21).

Paulo parecia apoiar o modo como Pedro entendia a vocação (Fp 1.29).
O evangelista Lucas, em Atos dos Apóstolos, deixa claro que a igreja primi-

tiva não considerava vocacionados apenas os doze apóstolos, mas também os
diáconos, os presbíteros, os mestres, os evangelistas, os trabalhadores, os pro-
fissionais - todos aqueles que, de alguma forma, serviam a Deus, à igreja e ao
próximo.

Francis Foulkes comenta o texto de Efésios 4.7:

Ninguém tem todos os dons, e também é verdade não existir nenhum
membro do corpo que não tenha alguma tarefa espiritual a cumprir e o
respectivo dom espiritual necessário para executá-la. Cada um, e não
somente os ministros ou os líderes leigos, recebe essa graça “segundo a
proporção do dom de Cristo”2.

O reformador João Calvino também aceitava a vocação como universal:

A Escritura usa esta palavra vocação para mostrar que uma forma de
viver não pode ser boa nem aprovada, a não ser que Deus seja o seu
autor. E esta palavra vocação também quer dizer chamado; e este
chamado implica em que Deus faça sinal com o dedo e diga a cada um:
quero que vivas assim ou assim3.

Você é vocacionado. Não tenha nenhuma dúvida a respeito. Deus o trouxe
à existência para servir, sempre com um objetivo, um propósito, um desígnio a
cumprir. Como já dissemos, o Senhor não criou seres ociosos. O que você tem
de descobrir é o tipo de missão que Ele lhe confiou. Não fique de fora!
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Ajuste-se ao propósito vocacional da igreja de Cristo na terra. Faça isso e       estará
cumprindo o desejo divino para sua vida. E, cumprindo-o, seja feliz.

O que sabemos sobre vocação?

O que sabemos sobre vocação? Quais são seus fundamentos bíblicos e teo-
lógicos? 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?
Várias indagações inquietam a mente do cristão quando se sente chamado.

Procurando situar-se nos propósitos eternos de Deus para uma existência útil
e produtiva, é comum que o crente fique temporariamente confuso.

Aspectos etimológicos

Para compreendermos melhor a doutrina da vocação, é necessário que co-
mecemos por examinar seu aspecto etimológico, ainda que sinteticamente.

A palavra “vocação”. Na literatura neotestamentária, a palavra vocação
tem origens gregas no verbo kaleo e suas variações (o substantivo klêsis e o
adjetivo kletós)4.

O verbo kaleo significa eu chamo, nomeio, convoco: “Rogo-vos, pois, eu, o
prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes
chamados (eklêthete)” (Ef  4.1).

O substantivo klêsis significa vocação, chamado, convite: “Irmãos, reparai,
pois, na vossa vocação (klêsin)” (1 Co 1.26).

O adjetivo kletós significa chamado, convocado: “de cujo número sois tam-
bém vós, chamados (kletòi) para serdes de Jesus Cristo” (Rm 1.6).

Segundo Lothar Coenen, em artigo no Dicionário Internacional de Teologia do
Novo Testamento,  o termo kaleo surge no Novo Testamento Grego 148 vezes e
a palavra klêsis, onze. Paulo usa kaleo 29 vezes, klêsis, oito e kletós, sete.

Esses termos quase sempre são empregados com o sentido de vocação
procedente da parte de Deus. É o Senhor  dirigindo-se ao homem, convocan-
do-o para a salvação e para o serviço do seu reino. É o Pai dizendo em tom
soberano (e não apelativo): Venha, filho!  Assim, o sentido original da vocação
divina não soa nas Escrituras como um gentil convite da parte do Deus mise-
ricordioso e amável, ao qual o homem pode ou não atender, mas como um
chamado, uma convocação, uma intimação irrecusável5.

A palavra “hiperetologia”. A Teologia Pastoral ou Pragmática nomeia a
Doutrina da Vocação (que estuda os fundamentos bíblicos do chamado, suas
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variadas implicações e a resposta humana) com o termo técnico Hiperetologia
(hipereto + logia), procedente do verbo grego hypereteo, que significa servir, mi-
nistrar, ser útil; ou do substantivo hyperêtes, servo, auxiliar, assistente, soldado.

Klaus Hess diz que hyperêtes tem um significado original de remador do rei,
de onde procede mais diretamente o sentido de servo, ajudante, auxiliar6.

Nas páginas do Novo Testamento, hyperêtes é traduzido por palavras e ex-
pressões diversas, tais como servo, oficial de justiça, guarda, ministro: “Entra
em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a cami-
nho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça
(hyperete)” (Mt 5.25);  “Ora, os servos e os guardas (hyperetai) estavam ali”
(Jo 18.18 e 22); “Assim, pois, importa que os homens nos considerem como
ministros de Cristo (hyperetas Christou)” (1 Co 4.1).

“Hiperetologia” ou “Clesiologia”? O termo Clesiologia (klêsis + logia) é mais
apropriado do que Hiperetologia para nomear tecnicamente a teologia da voca-
ção, visto que Clesiologia provém de klêsis (= vocação, chamado). A semelhança
gráfica entre Clesiologia e Eclesiologia (de ekklesía = igreja, assembléia, povo cha-
mado por Deus, vocacionado para cumprir os desígnios divinos no mundo),
que estabelece certa afinidade entre as duas disciplinas, é interessante e pró-
pria. O termo Eclesiologia também procede da palavra klêsis. Clesiologia estudaria
a vocação, e Eclesiologia, a natureza, responsabilidade e missão de um povo
eleito e chamado: a ekklesia.

Definições e conceitos de vocação

O que é vocação? Como a definem os lexicólogos, os teólogos e os cristãos
em geral? Examinemos o assunto.

Definição lingüística. A definição lingüística generaliza a palavra vocação.
Entende-a apenas como um termo da língua portuguesa que significa chama-
do, talento, tendência. Para a Hiperetologia, entretanto, essa definição é secular
e restrita.

Assim, Aurélio Buarque de Holanda define vocação desta forma: 1. Ato de
chamar; 2. Escolha, chamamento, predestinação; 3. Tendência, predisposição,
pendor; 4. Talento, aptidão7.

Caldas Aulete expressa-se quase do mesmo modo: “Vocação é tendência,
propensão ou inclinação para qualquer estado, profissão, ofício, etc. Disposi-
ção natural do espírito, índole, talento”8.

Fernando Bastop de Ávila detalha um pouco mais:

Vocação é a disposiçãj 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 família9.
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Definição histórica. A definição histórica acrescenta elementos           rela-
cionados ao emprego da palavra na cultura e nos costumes mais remotos.

Bastos de Ávila faz uma breve referência a esse uso:
Originálmente, • 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...10

Américo Justiniano Ribeiro diz que o monasticismo do século XV ensina-
va que os cristãos estavam divididos em dois grandes grupos: os religiosos e os
leigos11. 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 er:m considerados
vocacionados por Deus.

De~inição popular. A definição cristã popular é a livre expressão do pen-
samento religioso comum) às vezes sem conhecimento da doutrina bíblica e
baseada em coiceitos distorcidos e restritos.

Em geral, os cristãos entendem 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 artísticos. 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.

Definição teológico-confessional. A definição teológico-confessional pro-
cura mostrar o que as outras não mostram: o aspecto bíblico, a aplicação e
implicação espirituais do termo nos credos eclesiásticos, bem como a interpre-
tação dos teólogos, mestres e estudiosos das Escrituras Sagradas.

Observe uma definição confessional clássica: “Vocação para o ofício na igreja é
a chamada de Deus, pelo Espírito Santo, mediante o testemunho interno de uma
boa consciência e a aprovação do povo de Deus por intermédio de um concílio”12.

É novamente Américo J. Ribeiro quem resume muito bem o pensamento
teológico desta forma: “Vocação é o chamado de Deus ao homem para que
ele, primeiramente, se torne parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e, em
segundo lugar, para que o sirva em todas as suas relações com o próximo”13.

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 acrescenta algo à eleição e à missão: um chamado pessoal
dirigido à consciência mais profunda do indivíduo, produzindo uma
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reviravolta na sua existência, não só nas suas condições exteriores, mas
até no coração, fazendo dele um outro homem14.

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 promo-
ver 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 procla-
mação, desse governo e dessa providência.

Vocação não significa exatamente o mesmo que talento e dom, embora,
nas Escrituras, pareça haver uma certa sinonímia entre essas palavras
(2 Tm 1.6). Em termos gerais, vocação é o chamado divino propriamente dito;
talento é a aptidão ou capacidade existente na própria natureza do indivíduo
como um conjunto de habilidades concedidas no ato criador, independente-
mente de  fé; dom é a suprema dádiva salvadora de Deus aos homens, em
Cristo Jesus, e a concessão de capacidades especiais (carismas) para o desem-
penho do serviço divino.

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).

NOTAS

1 Jesus Cristo, senhorio, propósito e missão, p. 86.
2 Efésios - introdução e comentário, p. 95.
3 O pensamento econômico e social de Calvino, p. 528.
4 Greek New Testament.
5 Este aspecto é amplamente discutido no capítulo 4.
6 Dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, vol. IV, p. 450.
7 Novo dicionário Aurélio de língua portuguesa (1986).
8 Dicionário contemporâneo da língua portuguesa (1968).
9 Pequena enciclopédia de moral e civismo (1967).
10 Idem.
11A doutrina da vocação, p. 24.
12 Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI/IPB, art. 108).
13 Op. cit., p. 11.
14 Vocabulário de teologia bíblica, p. 1.099-1.102, verbete vocação.


