Mosaico
Mais uma vez, vemos a vocação divina a um indivíduo para o cumprimento de Seu propósito e resgate da
nação que estava se formando: Israel, promovendo outras ações em favor deles, como bênção:

Base
 Provisão de um libertador, enviado em Seu nome; Ex 3.10
 Favorecimento da nação de Israel com experiências e livramentos especiais, característicos do relacionamento de
Deus para com esse povo – Ex: 3.6-21
 O fator de escolha para eleger essa nação, implícito na missão: O amor – Det. 7 – 9.
A eleição de um povo, o estabelecimento de uma comunicação com ele, o fortalecimento de seu caráter e a
promoção de formação em nação sob Seus preceitos e propósitos, revelam o caráter de intimidade de Deus
para com o homem. Também, no relacionamento mantido durante a peregrinação no deserto, perpetuando
Sua ação, tanto na vida do povo, quanto através dele para proclamação de Sua Glória.

Reis
O período constituído pelos reinados na nação de Israel mostra-nos claramente a inclinação da maioria dos
reis e do povo em não andar sob a prerrogativa divina e peculiaridade que Deus lhes proporcionara, enquanto
povo escolhido Seu.
Neste período a nação israelita insistia em equiparar-se a outros povos, demonstrando a incapacidade
humana de viver na total dependência de Deus, e cumprir Seus desígnios em ser luz e justiça para as nações.
Neste ponto, então, vemos que:
 A vocação não era tão compreendida pelo povo de Israel, pelo menos em ser peculiar e no cumprimento do propósito
divino;
 O direcionamento de Deus constante ao povo, na maioria das vezes focando a inclinação de não serem tementes a
Ele e infiéis aos Seus propósitos, apesar de ser a nação eleita;
 A corrupção e favorecimento da desmoralização do povo entre si e diante de outros povos.
Apesar disso, notamos a existência da devoção no povo e o temor na proclamação em forma de cultos,
referindo-se a glorificação de Deus pelos povos e em toda a terra. Podemos verificar isso nos Salmos.
Mesmo nesse cenário, percebemos a fidelidade de Deus na permanência de Seu relacionamento não
desamparando o homem em seus próprios desejos e inclinações.

Proféticos
Ressaltamos nessa fase da história, a figura do profeta, “enviado de Deus” aos “enviados de Deus às nações”
tanto para mostrar-lhes o quanto se distanciavam de Seu propósito, quanto para manifestar Seu juízo,
também, para com os outros povos.
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