
I – O amigo Barnabé 

 

Texto base: Atos 4:36 e 37; Atos 11:24 e 25. (Líder leia o texto indicado várias vezes para 

que possa conta-lo com suas próprias palavras para as crianças). 

 

Hora da História: Você tem algum apelido? Qual é? Na igreja de Jerusalém havia um 

homem chamado José. Mas logo colocaram nele o apelido de Barnabé! Já já vamos descobrir 

por que. Você tem amigos? Quem são seus melhores amigos? Fale o nome de três deles. O 

que torna alguém um melhor amigo?  

José era muito alegre, amoroso e companheiro. Ele amava o Espírito Santo e 

procurava se parecer com ele. Você sabe como é o Espírito Santo? Ele é amoroso, ajudador e 

companheiro. Ele sempre ajuda as pessoas que precisam, por isso, ele é chamado de nosso 

consolador. José também era assim. Quando alguém precisava de ajuda, logo ele aparecia 

para ajudar. Quando alguém estava triste, logo ele aparecia para alegrar aquela pessoa. Por 

causa disso, os apóstolos resolveram colocar nele o apelido de “Barnabé” que significa “filho 

da consolação, filho do consolador” em referência ao Espírito Santo.  

Os apóstolos acharam que Barnabé parecia tanto com o Espírito Santo que colocaram 

este apelido nele.Se a gente fosse ganhar um apelido pela maneira como tratamos os nossos 

amigos, qual seria? Amoroso ou briguento, Alegre ou chato?  

Quando Barnabé viu que havia pessoas necessitadas na igreja, ele vendeu um terreno 

que tinha para que o dinheiro fosse repartido com quem precisava. Você sabe repartir o que 

você tem com quem precisa? Você já compartilhou seus brinquedos? Você já dividiu seu 

lanche com alguém? 

Certa vez, os discípulos se desentenderam com o Paulo. E, por causa disso, Paulo 

viajou para uma cidade distante, para bem longe da Igreja. Quando Barnabé soube disso, ele 

viajou até a cidade onde Paulo estava. Conversou com ele, acalmou o seu coração e o trouxe 

de volta para a igreja.  

 

Para Memorizar: “Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé” (Atos 

11:24). 

 

Verdade Bíblica: A importância de ajudar e compartilhar, de ser amigo e companheiro. 

 

Aplicação Prática: Será que eu sou um bom amigo (a) dos meus amigos (as)?  

 

Atividade com Aprendizado Bíblico: 

 

Dinâmica: Tenha um pegador de grãos e um saco cheio de grãos. Tenha dois sacos 

recipientes transparentes para colocar os grãos. Pegue uma medida de grãos com o pegador e 

coloque dentro do primeiro recipiente. No segundo recipiente, pegue a medida cheia, derrame 

dentro dele, sacuda o recipiente para acomodar os grãos e caber mais, pressione também os 

grãos e pegue mais uma medida cheia e quantas forem suficientes para fazê-la transbordar os 

grãos no recipiente. Dizer às crianças que a misericórdia de Deus é sem medida. É pela 

misericórdia de Deus que somos perdoados de graça, sem pagamento. Dizer que Deus nos 

chama a amar também sem medida: aos que nos perseguem e nos odeiam aos que não 

conhecemos aos que falam mal de nós. Devemos fazer ao outro aquilo que queremos que 

façam a nós. Deus nos convida a sermos misericordiosos do mesmo jeito que Deus é 

misericordioso.  



                                

 

 

 

                     

 

 

 

Nome:_____________________________________________________________________  


