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RELACIONAMENTOS: O MEIO PELO QUAL 
DEUS SE EXPRESSA ENTRE NÓS 

 “Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, 
levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu 

Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor.”  
Atos 15.39-40 

 
SENTIR 
 
O que é necessário para ser seu amigo? 
 
APRENDER 
 
O texto fala de um desentendimento entre Paulo e Barnabé sobre João 
Marcos, e tem muito a nos ensinar sobre a importância dos 
relacionamentos. 
 
Foi Barnabé quem “colocou as mãos no fogo” por Paulo quando todos 
suspeitavam dele por seu passado de assassino de cristãos. Foi ele 
também quem, em Atos 11, convidou Paulo para, juntos, pastorearem 
uma igreja em Antioquia. Então, na hora do desentendimento, Barnabé 
poderia ter cobrado todas essas coisas. Mas, por que não o fez? 
 
Há três coisas a serem destacadas: 
 
1) O foco da vida cristã não está nas tarefas, mas nos 

relacionamentos. 
Para nós cristãos, ser é mais importante do que fazer. Por isso 
devemos construir bons relacionamentos e valorizar isso como o 
verdadeiro tesouro que não é consumido neste mundo (Mateus 6.19). 
 
O mundo está cheio de religiosos que, por valorizarem erradamente as 
tarefas, destroem relacionamentos com a esposa ou o marido, os filhos, 
os parentes, os amigos. 

Barnabé estava disposto a abandonar tudo pelos relacionamentos. Fez 
isso pelo Paulo (At. 11.24-26 – foi de Antioquia para Tarso para pegar 
seu amigo) e pelo João Marcos. O que define nossa contribuição ao 
Reino não é o que fazemos, mas os relacionamentos que construímos 
enquanto fazemos o que fazemos. 
 
2) O foco da vida cristã está no cuidado das pessoas. 
Muitas vezes nos preocupamos demais com estratégias e esquecemos 
de estar perto das pessoas, lavando seus pés. A prioridade é servir. É o 
que aprendemos com Barnabé e seu cuidado com João Marcos. 
 
Muitos sonham com um Brasil rendido aos pés de Jesus, mas se 
esquecem de passar a madrugada orando pela esposa e pelos filhos. 
Quantas noites de sono perdemos, pensando em qual será a melhor 
forma de confrontar e ajudar aqueles que amamos? 
 
3) Através dos relacionamentos, Deus cuida da nossa saúde 

espiritual e emocional. 
Nossas vidas serão tão saudáveis quanto saudáveis sejam as pessoas 
com as quais nos relacionamos e o que construímos andando com elas. 
O nosso Pai se faz presente aí! 
 
Em 2 Timóteo 4.11, Paulo pede para Barnabé pelo João Marcos: 
“porque ele me é útil para o ministério.” O que foi que aconteceu para 
isso mudar? Barnabé, que amou, cuido e ministrou para aquele jovem e 
que o capacitou para que seja útil.  
 
REFLETIR 
 
Será que nós temos as características que esperamos que alguém 
tenha para ser nosso amigo?  
 
Será que as pessoas recebem de nós esse tipo de atitude que nós 
desejamos que tenham para conosco?  
 
O que será que Deus espera que nós façamos com os relacionamentos 
que construímos ao longo da nossa vida? Com quem estamos nos 
relacionando? Que tipo de conversas temos? 
 
APLICAR 
 
Como podemos ser pessoas que, como Barnabé, influenciam outros? 
Como podemos glorificar a Deus com os nossos relacionamentos? 


