Semana: 16/10

a 23/10 •

Desafio da semana: Cuide de alguém
S

ade
Fator Barnabé: Barnabé, José das Consolações
Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé (que, traduzido, é Filho da consolação), levita, natural
de Chipre (Atos 4.36)

INTRODUÇÃO – Um homem comum
Antes de Paulo ser considerado o apóstolo dos gentios, passou pela desconfiança das pessoas. Foi necessário que
um homem o integrasse à igreja. Esse homem foi Barnabé. Uma pessoa comum e que pode passar despercebido
aos nossos olhos, pois, quando lemos as Escrituras, focamos, normalmente, em homens como o próprio Paulo,
João ou Pedro, para citar somente os do no Novo Testamento. No entanto, assim como nos filmes, onde os
protagonistas precisam daqueles que fazem papéis secundários, Barnabé se mostrou fundamental para a história
da igreja primitiva e sua atuação ecoa até nossos dias. Por isso, nas próximas células, procuraremos estudar alguns
aspectos de sua vida que podem ser importantes para a nossa comunidade nessa estação.
UM APELIDO CARINHOSO
Barnabé não era seu nome real e sim, José. Os apóstolos, que não eram pessoas sisudas, como muitas vezes
imaginamos, apelidaram-no dessa forma, muito provavelmente, por suas atitudes com as pessoas, pois seu
significado, conforme o versículo tema do estudo explica, é “filho da consolação”. Claramente, seu principal
ministério era com aquelas pessoas que estavam à parte na sociedade e na comunidade de fé, procurando integrálos à igreja, como fez com Paulo (Atos 9.26-30) e mais tarde com João Marcos (Atos 15.39-41). De tanto exercer
essa função, passou a ser chamado de Barnabé.
FILHO DA CONSOLAÇÃO
O apelido Barnabé provavelmente tem raiz hebraica ou aramaica. No entanto, quando o texto de Atos 4.36 o
chama de José das Consolações, o termo grego é “paracletos”, utilizado para se referir ao Espírito Santo em textos
como João 14.16. Ou seja, esse apelido não é somente carinhoso, mas o compara com a terceira pessoa da trindade
no livro em que há seu protagonismo.
Nós e José
1. Que imagem as pessoas possuem de nós, quando nos veem? Se fôssemos apelidados pelas outras pessoas,
como seríamos chamados?
2. Barnabé escolheu viver pelas pessoas e lutou para que os novos convertidos e imaturos fossem inseridos
na igreja. Até que ponto lutamos pelas pessoas? Será que desistimos facilmente?
3. Pense em uma pessoa que pode ser seu foco de investimento para consolidação da fé. Ore por ela e procure
estratégias para deixá-la cada vez integrada com o corpo de Cristo.

