ANANIAS: UM GUERREIRO QUASE DESCONHECIDO
TEXTO: Atos 9:10-19
10 Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa
visão: "Ananias! " "Eis-me aqui, Senhor", respondeu ele.
11 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;
12 numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que
voltasse a ver".
13 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.
14 Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os
que invocam o teu nome".
15 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.
16 Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome".
17 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".
18 Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver
novamente. Levantando-se, foi batizado
19 e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos
em Damasco.
INTRODUÇÃO:
• Dá-se muita ênfase a Paulo, mas fala-se muito pouco em Ananias, o qual, no
entanto, foi fundamental na vida daquele Apóstolo.
• Seu trabalho silencioso é dos mais significativos. Vejamos por quais razões:
1. Um homem capaz de responder positiva-mente a Deus (v.10).
• Responder a Deus é tão importante quanto ouvi-lo. Muitos ouvem, porém, poucos
obedecem.
2. Um homem capaz de ouvir a Deus nos detalhes (v. 11-13).
• É tão difícil termos paciência e a fé de que Deus nos guiará nos detalhes da nossa
missão, vida e profissão, levando-nos à sua perfeita vontade.
• Precisamos de transformação na nossa maneira de pensar (Rm 12.2).
3. Um homem capaz de crer no que Deus quer fazer na vida dos irmãos (v.13-16).
• Às vezes temos tanta dificuldade em crer na conversão de certas pessoas, e, mais
ainda, na possibilidade de Deus fazer uso delas.
• Apesar de tudo o que Paulo era. Ananias sabia do poder de Deus para salvá-lo e
usá-lo.
4. Um homem capaz de orar pelos escolhi-dos para grandes obras (v.17-18).
• É maravilhoso ver Deus abençoar outros líderes e ministérios e outros irmãos, sem
ficar enciumado.

• Porque se o ministério ou a célula de meu irmão cresce, crescerá o Reino de Deus
do qual faço parte.
Conclusão:
• Os guerreiros da Visão Celular no Governo dos Doze não são só aqueles que têm a
unção da Palavra, os que lutam com os demônios, ou aqueles que tem muitos dons.
• São também aqueles que ouvem a voz de Deus e respondem ao Seu chamado;
aqueles que crêem no poder de Deus na vida das pessoas e daqueles que sabem
ver o irmão ser abençoado e o Reino de Deus prosperando.
Curiosidade do texto: Ananias: conforme a tradição, foi bispo em Damasco e morreu
como mártir.

