O CORAÇÃO DE UM
VERDADEIRO DISCÍPULO
BARNABÉ TINHA UM CORAÇÃO QUE SE DOAVA
Atos 4:34 - Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que
possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda
35 - e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a
necessidade de cada um.
36 - José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de
Barnabé, que significa encorajador,
37 - vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos
pés dos apóstolos.
QUEM ERA SAULO?
Atos 9:1 - Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte
contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote,
2 - pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que,
caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao Caminho,
pudesse levá-los presos para Jerusalém.
A conversão:
PAULO ERA UM NOVO CONVERTIDO COM MUITA FOME DE DEUS:
Atos 9:19 - e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou
vários dias com os discípulos em Damasco.
20 - Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus.
Os judeus queriam mata-lo. Ele foge para Jesrusalém.
PAULO ENCONTRA DIFICULDADE EM SE ENVOLVER COM OS
DISCÍPULOS:
Atos 9:26 - Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos,
mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente
um discípulo.
BARNABÉ ADOTA PAULO COMO SEU DISCÍPULO:

Atos 9:27 - Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no
caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele
havia pregado corajosamente em nome de Jesus.
28 - Assim, Saulo ficou com eles, e andava com liberdade em Jerusalém,
pregando corajosamente em nome do Senhor.
Discipulado não é para gerar crente chupeta.
Não me visitou.
Não me deu presente no meu aniversário.
Não ligou pra mim.
Passou por mim e não me cumprimentou.
Não correu atrás de mim com a colher de mingau.
Vou faltar só pra vê se sentem minha falta.
Discipulado é para gerar pai espiritual e não babá espiritual.
Discipulado não é para falar de outra pessoa, mas apenas de você.
O discipulador não determina o que você vai fazer, mas apenas te
aconselha o que deve fazer.
Discipulado não é necessária confissão de pecado, mas bate papo de
amigos, falando das coisas espirituais.
PAULO ERA UM DISCÍPULO QUE SUBMETIA SUA VIDA
Filipenses 3:4 - embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança.
Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais:
5 - circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à
tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu; quanto à lei, fariseu;
6 - quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível.
BARNABÉ FOI ATRÁS DO SEU DISCÍPULO AMADO:
Atos 11:25 - Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo
26 - e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um
ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a

muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados
cristãos.
BARNABÉ E PAULO TINHAM UM CORAÇÃO DE SERVO
Atos 11:29 - Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades,
decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia.
30 - E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de
Barnabé e Saulo.
BARNABÉ E PAULO TINHAM UM CORAÇÃO DE PAI ESPIRITUAL:
Atos 15:36 - E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a
visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a
palavra do Senhor, para ver como estão.
Visite seus discípulos para ver como estão.
No amor de Cristo!
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