
 

1 Jovens Casais Ministração - 22 
 

Pronto! Senhor 

Você já se sentiu despreparado para algo? Talvez em 

várias situações na sua vida pode dizer: “Não estou 

pronto para isso”, “não é a hora”, “ainda não”. Vou ser 

muito sincero para você que na semana em que esta 

ministração aconteceu, eu não me senti nada 

preparado para ministrar essa mensagem. (Quem me 

conhece um pouco melhor sabe o quanto eu fico 

desesperado em dias assim). 

Por incrível que pareça, através de um texto tão 

conhecido que temos em Atos, Deus falou de uma 

forma muito específica comigo e gostaria de 

compartilhar com você, vamos ler:  Atos 9:1-19 

Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte 

contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo 

sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, 

de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres 

que pertencessem ao Caminho, pudesse levá-los presos 

para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de 

Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do 

céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: "Saulo, 

Saulo, por que você me persegue? " 

Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor? " Ele respondeu: "Eu 

sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na 

cidade; alguém lhe dirá o que você deve fazer". 

Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos; 

ouviam a voz mas não viam ninguém. 

Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não 

conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até 

Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem 

bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. 

O Senhor o chamou numa visão: "Ananias! " "Eis-me aqui, 

Senhor", respondeu ele. O Senhor lhe disse: "Vá à casa de 

Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem 

de Tarso chamado Saulo. Ele está orando; 

numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e 

impor-lhe as mãos para que voltasse a ver". 

Respondeu Ananias: "Senhor, tenho ouvido muita coisa a 

respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos 

teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização 

dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que 

invocam o teu nome". Mas o Senhor disse a Ananias: "Vá! 

Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu 

nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de 

Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu 

nome". Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos 

sobre Saulo e disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe 

apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para 

que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo". 

Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo 

e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado 

e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou 

vários dias com os discípulos em Damasco. 

Esse trecho das escrituras é bem famoso sobre a 

conversão do então perseguidor da igreja, Saulo. De 

fato, impressiona a maneira que Jesus muda a história 

dele de uma hora para a outra e sabemos que 

realmente Paulo tem uma nova vida, a partir de agora 

sendo um instrumento nas mãos de Deus. 

Por outro lado, poucas vezes quando lemos essa 

passagem entendemos o que ocorreu através da vida 

de Ananias, temos pouquíssimas referências sobre este 

discípulo. A passagem onde ele é citado é bem 

pequena, porém, vemos que durante toda esta 

participação na conversão de Paulo, este homem vive 

coisas extremamente sobrenaturais: 

1. Ser chamado em uma visão pelo próprio Deus 

Que experiencia incrível! Eu confesso que nunca tive 

esta oportunidade de ouvir de forma audível o Senhor 

falar comigo e tenho certeza que é algo que poucos 

viveram.  

2. Presenciou uma cura instantânea de Paulo 

Algo também tão incrível, Ananias impõe as mãos e 

acaba presenciando a cura física de forma instantânea 

na vida de Paulo. 

3. Através de Ananias, Paulo também foi cheio do 

Espírito Santo 

Encerrando a participação de Ananias neste chamado 

imediato de Deus, ver um perseguidor ser cheio do 

Espírito Santo na sua frente. Coisas incríveis, não!?  

Na versão da bíblia VIVA, o versículo 10 do capítulo 9 

traz a resposta de Ananias ao chamado de Deus como 

“Pronto! Senhor” e esta resposta de prontidão me 

levou a pensar: quantas vezes Deus quer nos usar para 

sermos instrumentos em coisas incríveis, mas não 

estamos prontos? Talvez em momentos da sua vida 

Deus possa ter te chamado e por achar que era algo da 

sua cabeça você deixou de lado viver a vontade de 

Deus.  

Confesso que Ananias me impressiona pela obediência 

e fé, afinal, ele foi impor as mãos em nome de Jesus por 

alguém que estava perseguindo e matando cristãos, é 

preciso realmente estar pronto para ouvir o chamado 

de Deus e obedecer! 

As vezes questionamos, em todas as esferas das nossas 

vidas o porquê de algumas coisas não acontecerem 

conosco, mas, se pararmos para pensar será que 

estamos prontos para o que queremos que aconteça? 
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Se precisamos parar e nos preparar para algo, é porque 

ainda não estamos prontos. 

O contraponto disso é que no dia a dia, somos 

colocados em situações que, sem perceber, estamos 

sendo preparados. Muitos questionam seus trabalhos 

ou dons como coisas “seculares”, alguns até pensam 

em “largar tudo” para viver para Deus, mas precisamos 

ter a consciência de que estamos no lugar certo!  

Veja, Paulo se tornou um grande instrumento de Deus 

para os gentios, mas antes disso, se capacitou ao falar 

vários idiomas, conhecia muito bem toda a Lei, era um 

homem muito instruído e tudo isso foi de extrema 

importância no seu ministério. Moisés, criado em meio 

ao contexto egípcio, conhecia detalhes da nação e do 

palácio de faraó, com certeza toda a capacitação que 

ele teve durante sua vida no Egito deu muitos subsídios 

para ter acesso ao faraó na libertação do povo. José, 

como escravo, provavelmente conheceu detalhes 

também do Egito que contribuíram para seu governo 

posterior. 

Podemos usar outros exemplos também como Davi, 

Neemias, ou outros homens e mulheres de Deus que 

aparentemente nas suas vidas comuns não tinham 

expectativas de nada, mas, ao receberem o chamado 

do Senhor, usaram suas experiencias passadas para 

contribuir com o evangelho, estavam prontos, mesmo 

que sem perceber. 

Creia que sua profissão, dons e talentos, ainda que de 

maneira silenciosa, cooperam para o seu chamado! 

Que neste dia, venhamos prestar atenção em detalhes 

e que nada venha a atrapalhar a nossa obediência a 

Deus, para que ao sermos chamados assim como 

Ananias, possamos responder: Pronto! Senhor. 

 
Desafio da Semana 

 

Pense em coisas que você tem prática e experiencia e como 

isso pode contribuir para a propagação do evangelho através 

da sua vida. Nem sempre os chamados estão relacionados ao 

que estamos acostumados a ver no púlpito de uma igreja, 

como louvor e pregação, Deus quer te usar como um 

instrumento em algo que você já está se preparando e nem 

sabe! 

 
Texto para meditarem juntos 
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