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“Barnabé e as características de um discipulador”
At 4.36-37, 13.42-43; Gl 2.1-2

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: PANELINHA
Como fazer:  Peça às crianças para fazerem um círculo. Escolha uma criança para ficar de fora do
círculo.  Essa  criança  terá  que  tentar  entrar  no  círculo  enquanto  as  outras  crianças  se  abraçarão
fortemente de maneira a impedir a sua entrada. Depois de um tempo, peça à criança que ficou de fora
do círculo para dizer o que sentiu ao ver que não conseguiria entrar. Então, peça as outras crianças que
compartilhem  o  que  sentiram  ao  deixar  alguém  de  fora  do  círculo.  Por  fim,  diga  que  hoje  elas
aprenderão sobre a vida de um homem que não deixava as pessoas de fora do grupo, pelo contrário, ele
gostava de reunir as pessoas e fazer com que se sentissem aceitas.

LOUVOR:
1. TOC TOC TOC - 3 Palavrinhas (https://www.youtube.com/watch?v=80NHdIPpj-8)
2. AH! EU AMO A CRISTO - 3 Palavrinhas (https://www.youtube.com/watch?v=PX4BxN2Ntag)

RECURSOS VISUAIS: Professor(a), vista-se como alguém que viveu na época da igreja primitiva e
conte a história de forma bem dinâmica.

FALANDO  A  VERDADE:  Hoje  nós  estudaremos  mais  uma  história  muito  importante  que  está
registrada no livro Atos dos Apóstolos. Na época da igreja primitiva, havia um homem chamado José
que era conhecido por ser muito bom e por ajudar os outros. Por isso, recebeu um apelido: Barnabé –
que significa filho da consolação (consolar é trazer conforto, tirar ou diminuir o sofrimento de alguém).
A Bíblia, que é a Palavra de Deus, nos conta que os cristãos primitivos compartilhavam os seus bens
para que não houvessem pessoas necessitadas. Um dia, Barnabé vendeu o seu campo, pegou o dinheiro
que ganhou com essa venda e o colocou aos pés dos apóstolos para que estes o distribuíssem entre
aqueles que estavam precisando de ajuda. Como Barnabé era bom! Ele não se importava em dividir
aquilo que tinha com os seus irmãos em Cristo. Ele também era conhecido por encorajar as pessoas.
Quando Barnabé soube que Saulo (que antes perseguia os cristãos) havia se convertido (e agora era
chamado de Paulo), logo quis fazer amizade com ele, apesar das outras pessoas falarem mal de Paulo e
dizerem que ele não era cristão de verdade. Barnabé não deu ouvido a essas fofocas. Ele tornou-se
amigo de Paulo, o apresentou aos apóstolos e o ajudou a fortalecer a sua fé em Jesus. Barnabé usou o
seu tempo para fazer  a  vontade de Deus e  levar  consolação  aos perseguidos.  Assim, ele  encorajou
muitos cristãos a continuarem buscando a Deus e a não perderem a fé. Através da vida de Barnabé,
muitas  outras  pessoas  conheceram  a  Cristo,  receberam  a  salvação  e  permaneceram  firmes  nos
caminhos do Senhor. Barnabé foi um verdadeiro discipulador (alguém que ensina as outras pessoas a
seguirem e a obedecerem a Jesus).

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM:  Hoje nós aprendemos que José tinha várias qualidades
que agradavam a Deus e que ele foi apelidado de Barnabé porque se importava com os outros. E você?
Será que você tem deixado as pessoas te conhecerem por suas qualidades ou por seus defeitos? Será que
quando  elas  falam  sobre  você  dizem  o  quanto  você  é  agradável,  amoroso(a),  bondoso(a)  e
preocupado(a) com o próximo? Ou será que falam que você é mimado(a), custoso(a), malvado(a) ou
egoísta? Devemos viver todos os dias de forma a agradar ao Senhor e fazer o bem para o nosso próximo.
As pessoas observam como agimos. Não adianta você falar do amor de Deus para o seu coleguinha se no
dia a dia você não o trata bem. Nós temos sim que falar do amor de Deus para as pessoas, mas primeiro,
nós temos que viver de acordo com a Palavra do Senhor. Quero que vocês fechem os olhinhos e pensem
no que fizeram hoje, desde a hora que acordaram até esse momento. Se lembrem das coisas boas que
fizeram. Depois se lembrem das coisas feias e erradas que fizeram. Agora vamos orar pedindo perdão a
Deus  pelos  nossos  pecados  e  vamos  pedir  ao  Senhor  que  nos  ajude  a  sermos  bons  e  obedientes,
verdadeiros cristãos e que nossas vidas sejam usadas para ajudar outras vidas.
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ATIVIDADE: Faça um belo colorido no desenho abaixo. Cole brilho (glitter) na lua e nas estrelas.
Cole lã ou algodão no cobertor. Deixe tudo bem bonito!
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