
                                               O CHAMADO À MACEDONIA 
                                                      (Atos 16:9-12; 16-34) 
 
E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedonia, e lhe rogou, 
dizendo: Passa à Macedonia, e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a 
Macedonia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho (vs. 9-
10). 
 
O apóstolo Paulo, juntamente com o seu companheiro de missiões, Silas, andava em comunhão 
com Deus e ligado à Sua vontade. O crente não pode ouvir e discernir a voz de Deus, se ele 
anda preocupado com os seus problemas. Só  despido de si,  e de sua vontade ele pode 
concentrar-se no mandado de Deus- o de ir e pregar o evangelho e ensinar a todas as nações. A 
vida não consiste só do comer e do vestir e do brincar; ela é muito mais do que isso aos olhos 
de Deus, o Qual nos chamou para sermos Suas testemunhas e Seus servos. A vida consiste, em 
maior parte, do espiritual. Para essa parte Yahshua deu Sua vida. 
O apóstolo Paulo assim referiu-se quanto a isto: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, 
contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, 
para dar testemunho do evangelho da graça de Deus (Atos 20: 24). 
 
O caminho é árduo e difícil, como foi para os apóstolos Paulo e Silas. Eles sofreram açoites ao 
ponto de sangrar, seus pés foram seguros no tronco e eles foram jogados no interior do 
cárcere. Mas mesmo que algemados, eles encontravam-se livres no Senhor e nesta liberdade 
eles cantavam louvores a Deus como testemunhas do  Seu amor. Naquela atitude de submissão 
à vontade de Deus, eles foram cheios do Espírito Santo e do Seu poder e os seus louvores 
subiram a Deus como um cheiro suave e agradável a Ele. Por Sua vez Deus causou um 
terremoto muito forte, diante do qual as forças das algemas do cárcere não suportaram: Suas 
portas foram abertas e os seus prisioneiros foram soltos das suas algemas. Como poderiam 
Paulo e Silas atender o chamado à Macedônia algemados e encarcerados? Quando Deus chama 
Ele providencia os meios; Ele abre portas de ferro e facilita a efetuação do mandado. E foi 
então que Paulo e Silas cumpriram aquele chamado na vida do carcereiro e sua familia, o qual 
vendo abertas as portas da prisão tirou a espada, e quis matar-se, cuidando que os presos já 
tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo; Não te faças nenhum mal, que 
todos aqui estamos. E ele todo tremulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E perguntou-os, 
Senhores que é necessário que eu faça para me salvar   
(vs.25-30)? 
 
À caminho para atender o chamado a Macedonia, o crente precisa persistencia na fé para 
vencer todos os empecilhos. Há muito que precisamos aprender a fim de pudermos servir ao 
Nosso Deus com perseverança. Paulo e Silas tiveram que passar pelo “fogo” nas mãos do ser 
humano, para salvar aqueles que estavam perecendo. Só através do seu aprisionamento em 
Roma, o apóstolo Paulo pode atender outros  chamados da “Macedônia”, onde inspirado pelo 
Espírito Santo, escreveu a maior parte do Novo Testamento. 
 



Yahshua atendeu o chamado da Macedônia- a salvação do mundo, com Sua vida. Em caminho 
para atendermos o Seu chamado, Deus é o nosso refúgio na sombra da morte; Ele é o nosso 
protetor na cova dos leões como Ele foi para Daniel; Ele é o nosso socorro ao passarmos pelo 
fogo, como Ele foi para Shadrack, Mesack and Abedenego. Andando na fé e pela fé cumprindo 
o mandado do nosso Deus pelo sofrimento, podemos dizer, Porque para mim tenho por certo 
que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós ha de ser 
revelada (Romanos 8: 18).  
 
A vida é em maior parte consistente da parte espiritual, mesmo que não entendamos isto. O 
futuro da vida física é morte; mas o do espírito é vida eterna com Deus. Fomos chamados para 
servi-Lo. Não podemos ouvir a chamada à Macedonia, se estivermos intrinsicamente envolvidos 
nos nossos problemas com os olhos fechados aos problemas dos que estão perecendo e sem 
esperança no Deus vivo e eterno. No livro de Judas verso vinte e três temos o mandado: E salvai 
alguns os arrebatando do fogo; tende deles misericordia com temor, aborrecendo até a roupa 
manchada da carne, e em Provérbios vinte quatro de onze a doze: Livra os que estão 
destinados à morte, e os que são levados para a matança , se os puderes retirar. Se disseres, Eis 
que o não sabíamos; porventura Aquele que pondera os corações não o considerará? E Aquele 
que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará Ele ao homem conforme a sua obra?   
 
A espera do cumprimento do chamado à Macedônia pode durar anos, ou pode ser cumprida no 
momento do chamado, dependendo da situação existente na qual Deus nos chama. Porém a 
responsabilidade do crente é de estar sempre atento e disponível à vontade de Deus. “Eis-me 
aqui envia-me a mim” deve ser sempre a nossa resposta Àquele que não mediu sofrimento 
para cumprir o chamado para nossa salvação e o cumpriu com a Sua própria vida. 
 
REFLITA NISTO! 
 


