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Mas se o apóstolo faz uso os dois termos, é 
porque eles têm conotações diferentes... 

Como definimos benignidade?  

No estudo anterior, sobre benignidade, vimos 
que é fácil confundir essa virtude com a seguinte, 
referida em Gl 5.22-23, ou seja, a bondade. 

Como você definiria bondade?  



Teriam eles alguma qualidade especial que nos 
ajude a compreender melhor o que é bondade? 

É interessante notar que, em todo o Novo 
Testamento, apenas dois homens são chamados 
bons: José de Arimatéia e Barnabé. 



José, natural de Arimatéia, participou da fatídica reunião do 
Sinédrio, o Conselho Judaico, em que “os principais sacerdotes 
e todo o Sinédrio procuraram algum testemunho falso contra 
Jesus, a fim de o condenarem à morte”, e em que “uns 
cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o 
esbofeteavam” (Mt 26.59,67) 

Contudo, José de Arimatéia, este “homem bom e justo”, não 
concordou com nada disso!  (Lc 23.50-51) 

E veja o que ele fez no dia seguinte, após a 
morte de Jesus... (Lc 23.52-53) 

Certamente foi um ato corajoso e generoso! 



Um outro José, a quem os apóstolos deram o nome de 
Barnabé, que quer dizer “filho de exortação”, levita, natural de 
Chipre (At 4.36), foi enviado a Antioquia pela Igreja de 
Jerusalém, a fim de observar e, se necessário, corrigir um 
avivamento que estava acontecendo ali...  

Veja At 11.19-21 

O fato novo, preocupante, era a 
evangelização dos gentios e sua 
admissão na igreja.  



Que fez Barnabé, tão logo chegou a Antioquia? 

Veja At 11.23 

Por que ele agiu assim V. 24 

Censurou o trabalho? Criticou os missionários  
porque estavam fazendo algo novo, diferente  
do que se fazia na igreja mãe, 
em Jerusalém? Ordenou-lhes 
que pregassem somente 
aos judeus? 



Outras atitudes de Barnabé que lhe valeram a fama de 
“homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé”: 

At 11.25-26 Acreditou no movimento de 
Antioquia e em Saulo... 

At 9.26-27 Lembre-se de quem era Saulo e o que 
fazia antes da conversão (9.21).  
“Mas Barnabé...” 

Não se enganou... 
At 11.26 – apelido de cristãos 
At 13.1-3 – centro missionário  

At 4.37 revela outra expressão 
da bondade de barnabé... 
Qual foi? 



Nestes dois exemplos de homens bons, vemos que o 
significado primordial da palavra bondade é GENEROSIDADE 

  a) Generosidade no julgamento 
•   José de Arimatéia no julgamento de Jesus, no Sinédrio 
•   Barnabé no julgamento da igreja de Antioquia 

  b) Generosidade no uso dos bens e do dinheiro 
•   José de Arimatéia deu seu túmulo novo para Jesus 
•   Barnabé deu um campo para a obra missionária 
•   Parábola dos Trabalhadores na Vinha. Mt 20.1-16 



Então,	  como	  podemos	  definir	  bondade?	  

De	  que	  maneiras	  José	  de	  Arimatéia	  e	  Barnabé	  mostraram	  
ser	  “homens	  bons”?	  	  

Você	  tem	  lembrança	  de	  pessoas	  que	  foram	  parBcularmente	  
bondosas	  com	  você?	  	  

Externando	  opinião	  sobre	  algo	  que	  você	  fez	  ou	  dando-‐lhe	  
alguma	  coisa?	  

Você	  acha	  que	  alguém	  (marido,	  esposa,	  pais,	  filhos,	  irmãos,	  
irmãos	  em	  Cristo,	  amigos...)	  diria	  que	  você	  é	  uma	  pessoa	  boa,	  
generosa	  (seja	  em	  suas	  avaliações	  ou	  na	  disposição	  para	  dar)?	  	  



Devemos cooperar com o Espírito na produção desta 
maravilhosa faceta do seu “fruto” em nosso caráter. 

Que os exemplos de José e Arimatéia, de Barnabé e 
principalmente do “Dono da Casa”, na parábola dos 
Trabalhadores na Vinha, o qual é Deus, nos inspirem! 

Que se possa dizer de nós o que Paulo escreveu aos 
Romanos:  

“Certo estou, meus irmãos... E que 
estais possuídos de bondade...”  

                                     (Rm 15.14) 


