
MARCAS DE UM DISCÍPULO 

(Atos 9: 1-19) 
 

"Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! 

Ao que respondeu: Eis - me aqui, Senhor!" (v.10). 
 

"Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor 

me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que 

recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo" (v.17). 
 

"Imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, 

levantou-se e foi batizado" (v.18). 
 

        Se alguém nos indagar se temos conhecimento ou se já ouvimos algo sobre o apóstolo Paulo, é 

bem provável que a grande maioria tenha alguma noção da importância de Paulo para a história do 

cristianismo. Já tivemos até filme protagonizado por Global! 

        Agora se alguém nos perguntar por Ananias, talvez o silêncio seja a resposta mais comum. 

Ananias, no entanto, teve uma participação fundamental na consolidação do ministério do apóstolo 

Paulo. Ananias carregava as marcas de um discípulo. Quais são as marcas de um discípulo presentes 

na vida de Ananias? 
 

1) O discípulo é uma referência  

 "Em Damasco havia um discípulo [...]". Que afirmação simples, mas ao mesmo tempo basilar para 

definir uma marca do discípulo: ele é uma referência. Se as pessoas pudessem escrever uma linha 

sobre você, o que elas escreveriam? Um bom homem, uma mulher guerreira, um adolescente feliz, 

um jovem cheio de sonhos etc. Ser uma referência não significa ser o "perfeitinho" ou que não erra 

nunca. Ser referência é colocar-se a disposição de Deus para ser usado por Ele. Se você 

desaparecesse do planeta por algum motivo, como você imagina que seria lembrado? Seja uma 

referência onde Deus o colocar. 
 

2) O discípulo responde ao chamado de Deus  

 "Então, o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, e vai à rua que se chama Direita, e, na casa de Judas, 

procura por Saulo, apelidado de Tarso" (v.11). O discípulo sabe que o Deus que se revela nas 

Escrituras, não faz nada sem propósito. E mesmo quando não compreendemos as razões, não 

significa que elas não existam, pois Deus possui razões em si mesmo. Responda positivamente ao 

chamado de Deus. Fazemos parte de um projeto maior. 
 

3) O discípulo realiza em nome de Deus 

Ananias foi um instrumento nas mãos do Redentor. Não estamos pregando um evangelho  que se 

fundamenta num saber pelo saber. A sabedoria bíblica nos leva a uma vida de realizações. O 

Evangelho de Jesus Cristo derruba escamas, restaura a visão e restabelece as forças. Viva uma vida 

de realizações. 

Paulo foi um veneno que transformou-se em benção(vv.13,14,21). A Bíblia nos diz que Paulo 

transtornou o mundo de sua época com a pregação do Evangelho. Mas antes de tudo isso 

acontecer, Paulo foi ministrado por Ananias, um homem desconhecido da maioria de nós, mas 

conhecido de Deus. 
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