Aos Trabalhadores do Evangelho
Há uma falange de trabalhadores
Espalhada nas sendas do Infinito
Desde as sombras do mundo amargo e aflito
Aos espaços de eternos resplendores
É a caravan de batalhadores
Que, no esforço do amor puro e bandito
Rompe algemas de trevas e granite
Aliviando os seres sofredores

Vós que sois, sobre a Terra, os companheiros
Dessa falange lúcida de obreiros
Guardai-lhe a sacrossanta claridade

Não vos importe o espinho ingrate e acerbo
Na palavra e nos atos, sede o Verbo
De afirmações da Luz e da Verdade
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Os 12 apóstolos de Jesus

Il Cenacolo or L'Ultima Cena, mural painting by Leonardo Da Vinci ( 1490s)

1. André
• Irmão de Simão Pedro, e como ele, pescador em
Cafarnaum e galileu de Betsaida.
• Foi o primeiro a ser afastado do lago de Tiberíades para
receber o título de pescador de homens.
• Foi também o primeiro a recrutar novos discípulos para o
Mestre.
• Ouvia, observava, seguindo Jesus por toda parte.
• Foi crucificado em uma cruz em forma de X.

2. Bartolomeu (Nathanael)
• Missionário na Índia, na Armênia, Mesopotâmia, Pérsia e
Egito. Oficiais armênios tiraram-lhe a pele, estando ele ainda
vivo, decapitando-o em seguida.
• Galileu de Caná, exerceu papel fundamental junto a Pedro e
demais apóstolos para que Paulo fosse aceito.
• Um pequeno evangelho (apócrifico) é também atribuído a ele.

3. Filipe
• Galileu de Betsaida, cidade de André e Pedro.
• Seguidor de João Batista.
• Fazia parte do estado-maior do colégio apostolar, junto
com Pedro e João.
• Conheceu Paulo e Lucas.
• Pregou na Frigia, Ásia Menor, morreu idoso.

4. João Evangelista
• Galileu, 6 anos mais jovem que Jesus, filho de Zebedeu e
Salomé e irmão de Tiago Maior, pescador.
• Companheiro permanente de Jesus.
• Autor do Evangelho (em torno do ano 100 d.C.), de Epístolas e
do Apocalípse.
• O evangelho de João é o mais espiritualizado, revelando Jesus
como o Verbo Divino, entre os homens.
• João recebeu forte influência dos ensinamentos essênios.
• Viveu na Grécia com Maria de Nazaré após a morte de Jesus
• Último apóstolo a desencarnar, estava muito idoso.

5. Judas Iscariotes
• Comerciante em Jerusalém
• Oriundo da cidade de Iscariote.
• Teria traído Jesus por 30 dinheiros porque estava
convencido de que Ele provaria ser o Messias
prometido.
• Enforcou-se quando reconheceu seu erro.

6. Judas Tadeu
• Nazareno, filho de Alfeu (irmão de José?) e de Cléofas
(prima ou irmã de Maria).
• Era irmão de Mateus e de Tiago Menor.
• Ele e seus irmãos eram chamados irmãos de Jesus.
• Morreu em Edessa (Pérsia), a machadadas.
• Teria sido o esposo das Bodas de Caná.

7. Mateus (Levi)
• Galileu, filho de Alfeu, irmão de Tiago menor e de
Tadeu.
• Publicano – profissão desprezada pelos judeus.
• Teria escrito o primeiro evangelho (“a fonte” que deu
origem aos demais), em aramaico, desaparecido.
• Pregou na Etiópia, onde morreu.
• Revela Jesus com características humanas, não
divinas (genealogia).

8. Simão Pedro
•
•
•
•

Simão Pedro ou Cephas (a rocha, segundo Jesus).
Pescador de Betsaida e irmão André.
Identificou Jesus como o “Messias, filho do Deus vivo”.
Líder e participante ativo do círculo interno de Jesus, com Tiago
Maior e João: na Transfiguração, na cura da filha de Jairo, na
agonia do Jardim das Oliveiras. Organizou a Última Ceia etc.
• Cortou a orelha de Malcus, escravo do sumo sacerdote, que viera
prender Jesus.
• Negou o Mestre três vezes.
• Morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, a seu pedido.

9. Simão, o Zelote ou Cananeu
• Pertencia a seita ultra-nacionalista e não religiosa dos
“Zelotes, ou zeladores", a qual lutava para a
libertação de Israel dos Romanos.
• Era de Caná (daí ser chamado, o cananeu), vivia da
profissão de pescador.
• Simão permaneceu na Palestina pregando o
Evangelho.
• Morto após ter sido serrado ao meio.

10. Tiago Maior
•
•
•
•

Galileu, filho de Zebedeu e Salomé, pescador, irmão João.
Chamado Boanerges por Jesus.
Fazia parte do círculo íntimo de Jesus.
Morto decapitado pelo Rei Herodes Agripa I em Jerusalém
(Atos, 12:2).
• Patrono da Espanha como (Santiago), onde teria pregado.
Acredita-se que seus restos mortais estejam em
Compostela.

11. Tiago Menor
• Nazareno, chamado de “O Jovem” e de “O Justo”.
• Era filho de Alfeu, irmão de Mateus e de Judas Tadeu
(primos/irmãos de Jesus).
• Possível autor de epístola e tido como pregador que falava
com autoridade.
• Paulo teria se aconselhado com ele várias vezes.
• Pilar do Cristianismo em Jerusalém, dirigiu a igreja após
Pedro.
• Atirado do alto do templo pelos fariseus e, depois,
apedrejado (cerca de 62 d.C).

12. Tomé
• Chamado por João Didimo (gêmeos) aparece em três
momentos especiais: quando se proclama pronto para
morrer por Cristo; quando indaga Jesus qual é o caminho a
seguir e quando duvida da ressureição de Jesus.
• Missionário na Índia, onde é considerado o fundador da
seita dos Cristãos Malabares.
• Há um evangelho apócrifo de Tomé.

Qual a diferença Discípulo vs Apóstolo
• Apóstolo: palavra derivada do grego, que significa enviado.
Jesus escolheu doze apóstolos e os enviou para diversos
lugares para pregarem a chegada da "Boa Nova".

• Discípulo: palavra derivada do latim, que significa aluno.
Jesus tinha, em uma época de sua vida, 70 discípulos, além
dos doze apóstolos para ajudá-lo.

Quem é um discípulo de Cristo?
• O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à
presença do Divino Mestre para servir.
XAVIER, Francisco Cândido. Fonte viva. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 138

• E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o
mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si
mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando
sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e
edificante. XAVIER, Francisco Cândido. Fonte viva. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 94.

Como podemos nos transformar em
legítimos discípulos de Cristo?

Desenvolvimento de valores morais
Mansidão

Coragem

sacrifício

Dignidade

abnegação
Humildade
desinteresse
Amor

Liderança positiva

