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Disponibilidade sem limites  

“Àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e 
com grande alegria...” (Judas 1:24). 

 
Quando pensamos na palavra disponibilidade, ouvimos o chamado para estarmos disponíveis quando 
esse chamado for dado. 
 
Estamos familiarizados com o chamado de Jesus a Pedro e André para se tornarem dois dos doze 
discípulos. Parece que deixaram o que estavam fazendo e imediatamente seguiram Jesus. Isso nos deve 
levar a reconhecer a característica de disponibilidade, pois não parecia haver hesitação da parte deles 
para se unirem a Jesus. 
 
Muitas vezes vemos o fato de estarmos disponíveis ao Senhor como um caso de nos sentarmos e 
esperarmos ou - no outro extremo - estarmos tão ocupados que perdemos o chamado.  
 
Pedro e André estavam realizando um trabalho que não tinha nada a ver com o ministério para o qual 
Deus estava prestes a chamá-los. Eles estavam apenas fazendo suas próprias tarefas – pescando ou 
coletando impostos. O que os tornou disponíveis foi a sua vontade de deixar imediatamente o que 
estavam fazendo para fazer a coisa de Deus. 
 
Estamos igualmente bem familiarizados com a história de Saulo de Tarso - que estava a caminho de 
Damasco para continuar em busca de sua ambição de ser um líder na religião judaica – e, como depois 
de sua conversão, começou a pregar o mesmo evangelho que ele havia perseguido. Saulo estava 
disponível para ser usado por Deus, e seu trabalho para o Senhor começou no tempo de Deus. 
 
Disponibilidade é mais uma atitude do que uma ação. É uma atitude que se manifesta quando temos as 
nossas prioridades na ordem certa. É uma atitude que diz: "Eu não vou segurar nada tão quanto seguro 
meu compromisso com o Senhor". 
 
Vivemos num mundo onde estar disponível não é popular. Mas se desejarmos ser usados no serviço de 
Deus, temos de estar disponíveis o tempo todo, com ouvidos atentos, prontos para ouvir o Seu 
chamado. 
 
Em Isaías 6: 8 lemos: "Então ouvi a voz do Senhor, dizendo: ‘A quem enviarei? E quem há de ir por nós? ‘ 
E eu disse: Eis-me aqui. Envia-me!" 
  
Estamos sempre disponíveis a esse chamado? Você está disponível hoje em dia? Deus está sempre 
falando, mas estamos sempre ouvindo? 
 
Você está disponível agora ou você diz: “Dá-me um pouco mais de tempo?”. O Senhor precisa de 
pessoas que estejam disponíveis no Seu tempo e no Seu chamado, não quando elas desejarem. 



 
Ele irá equipá-lo para a tarefa, prepará-lo para o trabalho e caminhar ao seu lado na viagem. Você está 
disposto a estar disponível? Confira neste link a música  “Aqui estou, totalmente disponível": 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a3sDEDFqjoo  
 
“Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os 
seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão 
vivendo. Mas, eu e a minha família serviremos ao Senhor”. (Josué 24:15). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a3sDEDFqjoo

