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Introdução:
Todas as mulheres tem um chamado de Deus, porém algumas dessas mulheres não sabem ou
por outro motivo, não conseguem desenvolver esse chamado e acabam enterrando seus dons
e talentos.
No decorrer desta leitura, você descobrira o quão é maravilhoso servir a Deus permitindo que
sua vida seja uma ferramenta de bênçãos para abençoar a vida de outras pessoas e quão
gratificante é ver vidas sendo transformadas através de sua vida com simples gestos de
obediência ao chamado do pai.
Existe um mito que tem matado o chamado de Deus na vida de mulheres, dizendo que as
mesmas devem ficar caladas sem poder manifestar-se desenvolvendo esse chamado de Deus
em sua vida. Porem Deus diz o contrário, pedindo para que elas se levantem como está
registrado em Isaias Capitulo 32 versículo 9:
LEVANTAI-VOS, MULHERES, QUE ESTAIS SOSSEGADAS, E OUVI A MINHA VOZ; E VÓS FILHAS,
QUE ESTÁS SEGURAS, INCLINAI OS OUVIDOS ÀS MINHAS PALAVRAS.
Pastora Danielle Custódio
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1-Aceitação
No livro do evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus no capítulo 25 versículo 15 está
registrado assim:
E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade,
e ausentou-se logo para longe.
A primeira lição que aprendemos aqui é que todas nós recebemos um chamado da parte de
Deus e é dEle que recebemos os talentos para desenvolvermos um trabalho especifico para
cumprirmos nossa missão. Não importa a cor, raça, etnia, povo, condição financeira,
escolaridade ou nível de formação. O que importa é que todas nós somos importantes para o
Reino de Deus, e cabe a cada uma de nós aceitarmos esse chamado e por em prática dons e
talentos recebidos do senhor para que o seu nome seja glorificado através de nossas vidas.
A segunda lição é sobre a nossa capacidade, no livro de êxodo capitulo 18 versículo 21
podemos observar Jetro aconselhando seu genro Moisés dizendo:
E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que
odeiem a avareza; e põe-nos sobre maiorais de mil, e maiorais de cem, maiorais de
cinquenta, e maiorais de dez;...
A palavra maioral significa o mesmo que liderar; dentre o povo foram escolhidos homens
conforme suas capacidades. Isso mostra-nos que independente do teu chamado, faça com
amor e excelência para o Senhor. Nem todas as mulheres foram chamadas para um mesmo
propósito ou missão, mas o Espirito Santo é o mesmo que age em todas.
Então se você é líder de uma pequena célula, de um grupo de crianças ou é apenas uma
intercessora, saiba que isso não te faz desqualificada e nem menor do que nenhuma outra
mulher diante de Deus!
Portanto, glorifique ao pai por teu chamado e tudo quanto vier em tuas mãos para fazer, faça
com amor e consciente que chegará o dia em que o Senhor requererá de você o seu talento
para dar a cada uma a sua recompensa!
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2-Coragem
Na Bíblia está registrada 366 vezes a palavra NÃO TEMAS!
Sabe por quê? Porque Deus conhece o que o medo causa na vida das pessoas.
O medo, terror, pavor, insegurança ou falta de coragem paralisa as pessoas e aprisionam.
Todas as vezes que homens perderam ou não tiveram coragem nos relatos Bíblicos, Deus os
fortaleceu com a palavra NÃOTEMAS e os incentivou a prosseguir, avançar e ir adiante.
Então amadas, se Deus te escolheu, separou e designou para que realize uma missão repito:
NÃO TEMAS!
Em diversas passagens Bíblicas Deus nos afirma que Ele sempre estará conosco, nunca nos
deixará só. Portanto, não há o que temer.
Medite nesta passagem Bíblica:
Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é o que está em vós do que o
que está no mundo. (I João capitulo 4 versículo 4)
Aceite o seu chamado, tenha coragem e cumpra os propósitos de Deus e lembre-se:
Na Bíblia também está registrado em Hebreus capitulo 10 versículos 18 b:
E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
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3-Disposição
No livro de Isaias capitulo 6 versículo 8 está registrado assim:
Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei?
E quem há de ir por nós?
Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.
Esta passagem mostra-nos que o nosso Deus procura pessoas a disposição para a realização
dos seus projetos aqui na terra e você mulher que deseja ser usada por Deus, basta que esteja
a disposição do senhor.
Não pense em sua pequenez ou na falta de capacidade, apenas deixe Deus usar você segundo
o seu propósito. Quando Deus nos escolhe e chama para um propósito especifico, Ele não vê
nossa capacidade, experiência, eloquência ou outro, Ele sabe muito bem o que pode realizar
através de nossas vidas. Então, seja disponível ao senhor!

4-Investimento
Recentemente estive lendo um livro intitulado O livro dos Mártires de Jonh Fox, que narra a
real e triste história dos grandes homens e mulheres que foram mortos de formas cruéis e
desumanas por acreditar fielmente no Evangelho de Jesus Cristo e por combater falsas
heresias que eram ensinadas naquela época para tentar enganar o povo distorcendo a verdade
da palavra de Deus.
Ao conhecer a historia da vida desses grandes homens que além de mártires, alguns foram
reformadores, pude observar o quanto esses homens investiam tempo em estudos, bons
livros, magnas universidades e muito tempo em comunhão e oração com Deus.
Isso ensina-nos, que além de vontades, desejos, aceitação, coragem, disposição e chamado, é
extremamente importante investir.
Existe um ditado popular que diz que para tudo há um preço, nada vem de graça; então amada
independente da área em que deseja ser usada, não poupe investimento.
Ainda que seja formada em uma área especifica, continue se aperfeiçoando e buscando cada
vez mais.
Lembre-se a fonte do conhecimento jamais seca quanto mais se busca, mas se quer achar e
conhecimento sem a graça de Deus se torna algo vazio, mas quando se cresce no
conhecimento e na graça na mesma medida, isso é chamado de unção!
Por isso amada, não perca tempo!
Invista em comunhão, oração, leitura da palavra de Deus, estude, faça pesquisas, leia bons
livros e não cesse de aprender.
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5-Desafios

Jesus em momento algum em seu ministério terreno disse que seria fácil; para nós mulheres
aceitar o chamado de Deus e exercer tantas funções ao mesmo tempo é bem mais complicado
e exaustivo.
Porém amada, não impossível!
O papel da mulher é ser auxiliadora, ajudadora do seu cônjuge.
Você precisa estar consciente deste grande desafio que é exercer seus diversos papeis e isso
vai requer de você grande esforço e dedicação.
Não posso aqui deixar de elogiar e parabenizar a todas as mulheres por sua garra diante de
tantas lutas, batalhas e desafios.
Lembre-se: a única pessoa capaz de paralisar teus sonhos ou impedi-la de alcançar algo ou
chegar a algum lugar é só mesma.
Então, prepare-se para vencer seus próprios limites.
Não espere ser aplaudida ou estimulada por outros, aprenda você mesma a se estimular e
lutar por seus ideais.
E ainda que seja difícil, vença-o!
Você é capaz
Você vai vencer em nome de Jesus!
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6-Atitudes

Toda ação gera uma reação!
Portanto, ter um chamado de Deus e ter a consciência dos dons que você tem ou saber que Ele
colocou algo em tuas mãos para fazer e ficar sentada esperando o tempo passar, ficar dando
desculpas, ou por obstáculos ao invés de fazer, desculpa te dizer, mas isso é negligência!
É hora de se levantar, ter uma atitude e começar a fazer aquilo para o qual Deus te chamou a
fazer.
Seja obediente.
Você sabe a diferença entre dons espirituais, ministérios e talentos?
Dons Espirituais: A Bíblia nos ensina na carta de Paulo aos Coríntios capitulo 12 que os dons
espirituais são (9) nove no total sendo:
Sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de cura, operação de maravilhas, profecia,
discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas.
Ministérios ou dons ministeriais: são (5) cinco registrado na Carta de Paulo aos Efésios
capitulo 4 versículo 11 e 12
Sendo: Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores.
Talentos: Segundo o minidicionário escolar Língua portuguesa de Dermival Ribeiro Rios, defini
talento como: Uma capacidade natural ou adquirida, ou seja, algo que já existe na pessoa e
pode ser desenvolvida e aperfeiçoada ou simplesmente adquirida através da busca, do
aprendizado ou do esforço de cada uma.
OBS: Lembre-se que ainda que você não possua dos espirituais ou ministérios, eles estão
disponíveis a cada membro do corpo de Cristo para serem desenvolvidos para o crescimento
da obra de Deus.
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Atividade pessoal
Com suas próprias palavras responda:
a) Você tem dons espirituais?
Qual ou Quais?

b) Você possui algum ministério?

C) E talento?
Sinto que tenho o talento para :_____________________________________________
Gostaria de ter talento para:_______________________________________________

D) Reconheço que fui chamada por Deus para:

_____________________________________________________________________
E) Gostaria de possuir os seguintes dons espirituais:
______________________________________________________________________
F) E o (s) seguinte (s) ministério (s):
______________________________________________________________________
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7- Sabedoria
Toda mulher sábia edifica a sua casa; mas a tola a derruba com suas próprias mãos. (PV 14.1)
Toda mulher necessita de sabedoria para lidar com as obrigações, pressões e tensões vividas
diariamente seja no âmbito domiciliar, familiar, profissional ou ministerial.
É necessário a mulher saber cumprir com todos os seus papeis para ter êxito em todas as áreas
de sua vida, não pode se dedicar em apenas uma área de sua vida e esquecer-se das demais.
Por exemplo:
O papel da mulher na liderança começa dentro de casa, priorizando suas atividades e afazeres
domésticos, sua dedicação ao ensino e educação dos filhos e no auxilio ao esposo, como
também não deve esquecer-se do seu papel de esposa e mulher sem deixar perder sua
sensualidade para satisfazer seu marido conforme as necessidades dele.
Na liderança eclesiástica a palavra de Deus diz: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor
relaxadamente (JR 48.10).
Deus é acima de tudo e qualquer coisa, mas não esqueça que antes de se dedicar a obra vem a
sua família. Então não é certo deixar a mercê tuas obrigações para fazer a obra de Deus com
desculpas que isso é a vontade do senhor!
É importante que você cumpra todos os teus papeis direcionados a você e faça o seu melhor
para o reino dos céus!
Isso agrada a Deus e a sua família agradece.

8-Resistência
No livro de Tiago capitulo 4 versículo 7 está registrado a seguinte palavra:
Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Existe no reino espiritual uma batalha travada e permanente, e falando em liderança ou
disposição para trabalhar na obra vocês precisam estar conscientes que haverá momentos em
que enfrentará lutas, obstáculos, dificuldades e retaliações contra sua vida, planos e projetos.
O segredo é confiar em Deus, entregar a ele todas as situações e circunstâncias e resistir às
tentações, provações, tempestades e afrontas possíveis que enfrentará durante essa
caminhada.
Mantenha-se firme e não desista!
Vá em frente, Deus tem vitória garantida a você.
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9- Esperança
O salmista Davi deixou registrado nos salmos 39.7 a seguinte palavra: Agora, pois, senhor, que
espero eu? A minha esperança está em ti.
Deixe de olhar para tuas impossibilidades, incapacidades, situação ou circunstâncias e olhe
para aquele que tem o controle, o domínio e todo poder nos céus e na terra.
É em Deus que podemos e devemos depositar toda a nossa fé e ter esperança para avançar e
conquistar o alvo e chegar ao nosso objetivo almejado.
10-Persistência
Persistência é o mesmo que perseverar e é definido como:
Manter-se firme e constante, continuar, permanecer e conservar-se. Ou seja, ter um alvo e
não ficar oscilando com dúvidas e incertezas ficando em cima do muro ou mudando de
opiniões.
Medite nesta passagem de Jó capitulo 22 versículos 28: Determinando tu alguma coisa, ser-teá firme, e a luz brilhará em teus caminhos.
Então amadas, não seja uma mulher indecisa, mas perseverante no senhor!
11-Determinação
A mulher que tem um chamado de Deus, missão ou um ministério para cumprir tem grandes
desafios para vencer, e para superar as dificuldades que surgem é importante que ela tenha
determinação. Ser determinada é não abrir mão do seu foco apesar das lutas, obstáculos,
dificuldades ou desafios.
É ter certeza do que quer; saber onde deseja chegar e o que almeja alcançar sem oscilar em
seus objetivos. Ou seja, ser decidida e ter coragem para não desistir e não parar.
12-Comprometimento
Neste tópico vamos falar sobre um dos segredos para que você tenha êxito e alcance o sucesso
no seu trabalho seja como líder, pastora, missionária, evangelista, auxiliar, intercessora,
diaconisa, professora, dirigente, coreografa ou outro.
Independente do seu chamado, ministério ou talento você não pode esquecer que é
extremamente importante que você tenha compromisso em primeiro lugar com Deus e um
sério comprometimento com a palavra dEle.
É através da palavra de Deus que você vai se fortalecer, ser edificada, renovada e preparada
para desenvolver o trabalho na obra de Deus.
Portanto amada, se organize e priorize diariamente a ter esse comprometimento com o pai e
sua palavra. Sabemos que a palavra do senhor se renova a cada dia e é através dessa
renovação que encontramos auxilio e força para prosseguir, caminhar e vencer.
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13-Comunhão
Em nosso ultimo tópico vamos falar do que é eu diria ser o mais importante de todos os
demais, sobre a nossa comunhão com Deus.
E para explicar melhor sobre o assunto peço que você leia e medite no evangelho de João
capitulo 15 versículos 1 ao 5 que está registrado assim:
Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira;
e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado.
Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na
videira, assim também é vós, se não estiverdes em mim.
Eu sou a videira, vós, as varas; quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque
sem mim nada podereis fazer.
A)Peço que você analise esta passagem Bíblica e escreva com suas próprias palavras, de que
maneira você pode ter comunhão com Deus e qual a importância de ter essa comunhão com
Ele?

B) Faça um resumo de tudo o que aprendeu no decorrer deste trabalho e diga com suas
palavras o que vai mudar na sua vida após esse aprendizado.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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14-Conclusão

Cumprindo um chamado é um livro de autoajuda a todas as mulheres sem distinção de
raça,cor, etinia, religião ou status financeiro.
Eu acredito no chamado de Deus para as mulheres, creio também que toda mulher tem uma
missão a cumprir e sendo assim, me propus a escrever este novo trabalho oferecendo a você
esta ferramenta para que você possa esclarecer algumas dúvidas e rompa com todo e
qualquer tipo de impedimentos que havia sobre você.
Em minha caminhada cristã, me deparei com diversas situações e duvidas de mulheres a
respeito deste assunto.
Espero poder ter esclarecido e ajudado a você se encontrar e peço de coração que você
coloque em prática tudo aquilo que aprendeu e lembre-se:
Chegara o dia da prestação de contas, e não deixe de apresentar ao teu senhor o teu melhor,
os frutos do trabalho de tuas mãos.
Seja como a arvore frutífera descrita em salmos 1, que dá os seus frutos na estação própria.
Não perca mais tempo e comece hoje mesmo a dar frutos que permanecem e não esqueça de
tributar a Deus toda a honra, glória e louvor.
Ele é o dono de tudo, inclusive de você e dos talentos que você tem.
Seja responsável com as coisas de Deus e ativa na obra dEle para que sejais agraciada com a
sua recompensa!
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15-Agradecimentos

Meu primeiro agradecimento vai ao meu senhor e consumador da minha salvação. A Ele
tributo a honra, a glória e todo meu louvor.
Diante da minha pequenez, minhas falhas e minhas incapacidades, Ele olhou do céu e me
escolheu assim como a você para cumprirmos uma missão.
Hoje eu entendo que Deus não vê como o homem vê, para os olhos humanos não temos valor
algum, mas quem nos chamou foi Ele, o dono da obra, o criador, o Deus todo poderoso que
pega as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e as loucas para confundir as
sabias.
Eu amo esse Deus!
Agradeço mais uma vez a minha grande mãezinha, e a todos da minha família física quanto
espiritual por me apoiar e acreditar em meu sonho e investir em meu ministério.
Muito obrigado!

Deus te abençoe e te retribua em muitas bênçãos para a glória de Deus!
Pastora Danielle Custódio
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Para maiores informações e contatos
G-mail: daniellecustodio37@gmail.com
Whatssap: (65) 99216-5951
Instagran: Ministerio Danielle Custódio
Facebook: Pastoradaniellec
Twitter: @pradaniellec

OBS: tenho you tube, faceglória, google+,Snapchat e muito mais...
Siga-me nas redes sociais
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