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BARNABÉ – EXEMPLO DE VIDA QUE NOS INSPIRA! 
 

Na Palavra de Deus há muitos exemplos 

de pessoas que nos inspiram, como Moisés, Paulo, 

Pedro e tantos outros. Mas, hoje queremos 

destacar as marcas da vida de Barnabé, um 

homem de Deus que procurava imitar o Senhor.  

Com a lição de hoje, queremos relembrar 

a necessidade de termos um relacionamento 

íntimo com Jesus e expressar as marcas que 

inspiram gerações.  

Vamos aprender hoje 4 lições 

importantes com a vida de Barnabé:  

 

1ª Lição) BUSCAR SER UM 

EXEMPLO ((Atos 4.34-37)  

Barnabé foi um grande exemplo, seu amor 

pelas vidas era demonstrado em atitudes práticas, 

ele vendeu uma propriedade e trouxe o dinheiro 

para que os Apóstolos distribuíssem aos 

necessitados.  

O mundo está em busca de pessoas que 

sejam referenciais, exemplos dignos de serem 

seguidos. “As palavras convencem, mas os 

exemplos arrastam”.  

Precisamos decidir e ser um referencial 

para todos que convivem ao nosso redor. 

Demonstrar Jesus através das suas atitudes.  

 

2ª Lição) ACREDITAR EM 

IMPROVÁVEIS (Atos 9.26-27 e 11.25)  

Quando os Apóstolos não queriam receber 

a Paulo, pensando que ele fosse um espião, 

Barnabé assumiu o problema, acreditou na 

conversão de Paulo e apresentou o novo discípulo 

para os líderes da Igreja de Jerusalém.  

O risco era grande, mas ele acreditou na 

experiência que Paulo teve com Jesus. Passados 

muitos anos, quando a Igreja tinha “esquecido” 

Paulo em Tarsis, novamente Barnabé foi busca-lo 

para ajudar no ensino e discipulado em Antioquia, 

novamente investiu no chamado de Paulo e cria 

que ele seria usado para impactar gerações. 

 

 

3ª Lição) DISPONIBILIDADE PARA 

ATENDER O CHAMADO DE DEUS (Atos 11. 

22-23 e 13.1-4)  

Quando muitos gentios se converteram 

em Antioquia, os Apóstolos chamaram Barnabé 

para verificar o que estava ocorrendo naquela 

cidade e ele prontamente se dispôs para partir e 

atender o chamado.  

Alguns anos depois, ele novamente estava 

disponível para atender o chamado do Espírito 

Santo para a obra missionária juntamente com o 

Apóstolo Paulo.  

A pergunta que precisamos nos fazer é a 

seguinte:  

O que falta para estarmos disponível para 

atender o chamado de Deus?  

 

4ª Lição) FAZER DISCIPULOS QUE 

SE PAREÇAM COM JESUS (Atos 11.26)  

A grande comissão queimava no coração 

de Barnabé: “Portanto, ide fazei discípulos de 

todas as nações” (Mt 28.19a).  

Ao ver o mover sobrenatural do Espírito 

Santo em Antioquia, investiu durante um ano na 

formação de discípulos.  

O resultado: os discípulos daquela igreja 

foram pela primeira vez chamados de Cristãos. 

Eles se pareciam tanto com Jesus que a sociedade 

reconheceu que de fato eles tinham um estilo de 

vida como o Cristo!  

O maior legado que poderemos deixar 

para as próximas gerações é fazer discípulos que 

fato se pareçam com Jesus!  

 

CONCLUSÃO:  

Decida viver uma vida que inspire 

gerações, reflita nas marcas que Barnabé deixou: 

seja exemplo, acredite nos improváveis, esteja 

disponível e faça discípulos que se pareçam com 

Jesus!  

Quem anda com Jesus começará a viver 

no sobrenatural de Deus e impactará gerações. 

 

SEMANA 18 À 24 DE 

OUTUBRO DE 2021 

Não havia, pois, entre eles necessitado algum; 
porque todos os que possuíam herdades ou casas, 

vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e 
o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 4:34 


