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Apóstolos
“Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos,
como condenados à morte; pois somos feitos espetáculo ao mundo,
aos anjos e aos homens.”

Paulo. (1ª Epístola aos Coríntios, 4:9.)

O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a
improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a
mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera
superior.
O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a
justiça na zona externa do campo social.



O administrador dispõe dos recursos materiais e
humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres.

O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé, em
manifestações primárias.

O artista embeleza o caminho da inteligência,
acordando o coração para as mensagens edificantes que
o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade.



O cientista surpreende as realidades da
Sabedoria Divina criadas para a evolução da
criatura e revela-lhes a expressão visível ou
perceptível ao conhecimento popular.
O pensador interroga, sondando os
fenômenos passageiros.
O médico socorre a carne enfermiça.



O guerreiro disciplina a multidão e
estabelece a ordem.
O operário é o ativo menestrel das
formas, aperfeiçoando os vasos
destinados à preservação da vida.
Os apóstolos, porém, são os condutores
do espírito.



Em todas as grandes causas da Humanidade, são
instituições vivas do exemplo revelador, respirando no
mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a
essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a
claridade que acendem ao redor dos outros.

Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos
ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos
humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de
que o mundo se engrandeça e se santifique.



Neles surge a equação dos fatos e das idéias, de que se
constituem pioneiros ou defensores, através da
doação total de si próprios a benefício de todos.
Por isso, passam na Terra, trabalhando e lutando,
sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas
numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor.
Representando, em si, o fermento espiritual que
leveda a massa do progresso e do aprimoramento,



transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso,
como se estivessem colocados pela Providência Divina nos
últimos lugares da experiência humana, à maneira de
condenados a incessante sofrimento, pois neles estão
condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a
possibilidade de atuação para os Espíritos Superiores e a fonte de
benefícios imperecíveis para a Humanidade inteira.

Emmanuel



Prece



Sua presença é muito bem vinda!!
O Evangelho Redivivo , Turma-1.

Apresente-se!
1. Nome
2. Centro Espírita/função
3. Cidade/Estado/País



?





Preparando – nos...



Que ações pessoais significam fermento
que age influenciando a melhoria à volta?



O EVANGELHO REDIVIVO
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Os apóstolos de Jesus. A missão dos apóstolos

“(...) é possível identificar características da
personalidade dos membros do Colégio
Apostolar do Cristo.
O reduzido grupo de companheiros do Messias
experimentou, a princípio, certas dificuldades
para harmonizar-se. Pequeninas contendas
geravam a separatividade entre eles. De vez em
quando, o Mestre os surpreendia em discussões
inúteis....
XAVIER,F.C. Boa nova. Pelo Espírito Humberto de Campos. Cap5.



Os apóstolos de Jesus. A missão dos apóstolos

E, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes
poder sobre os Espíritos imundos, para os
expulsarem, e para curarem toda a enfermidade
e todo o mal. Ora, os nomes dos doze apóstolos
são estes: O primeiro, Simão, chamado Pedro, e
André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e
João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e
Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e
Tadeu; Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, aquele
que o traiu. Mateus, 10.1-4.



Apóstolo Palavra grega, originária do verbo apostello, que
significa “pessoa enviada”, “mensageiro”. No
Novo Testamento, quando aplicada a Jesus
indica “o enviado de Deus”.

“[...] é aplicada de modo absoluto ao grupo de
homens que mantinham a dignidade suprema
na igreja primitiva. Visto que apostello parece
significar frequentemente enviar com um
propósito particular

DOUGLAS, J.D. (Organizador) O novo dicionário da Bíblia,p.68



Vocábulo que tem origem no hebraico
limud, traduzido para o grego como
mathenes e para o latim como
discipulus, traz o significando de
“pupilo”, “aprendiz”. A palavra
hebraica (limud) pode também
significar “erudito”.

No Velho Testamento o vocábulo
aparece com frequência, indicando
que a “[...] relação entre o mestre e o
discípulo era uma característica
comum no mundo antigo (...)

Discípulo

DOUGLAS, J.D. (Organizador) O novo dicionário da Bíblia,p.353



Nos tempos do NT, uma prática
semelhante tinha prosseguimento, e a
palavra significava em geral aqueles
que aceitavam os ensinamentos de
outro – exemplo, de João Batista
(Mateus, 9:14; João, 1:35) dos fariseus
(Marcos, 2:18; Lucas, 5:33) e de Moisés
(João, 9:28) [...]

Discípulo aprendiz

Apóstolo maior conhecimento,
investido ou não de alguma missão

Discípulo



Jesus chamou a equipe dos apóstolos que
lhe asseguraram cobertura à obra
redentora, não para incensar-se e nem
para encerrá-los em torre de marfim, mas
para erguê-los à condição de amigos fiéis,
capazes de abençoar, confortar, instruir e
servir ao povo que, em todas as latitudes
da Terra, lhe constitui a amorosa família
do coração

XAVIER,F.C.VIEIRA, Waldo. Estude e viva. Pelos Espíritos André
Luiz. E Emmanuel eCap.5 p.171

Os apóstolos de Jesus



Depois subiu à montanha, e
chamou a si os que ele
queria, e eles foram até ele.
E constituiu Doze para que
ficassem com ele, para
enviá-los a pregar, e terem
autoridade para expulsar os
demônios.

Os apóstolos de Jesus



Os apóstolos de Jesus Ele constituiu, pois, os Doze, e
impôs a Simão o nome de Pedro; a
Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o
irmão de Tiago, impôs o nome de
Boanerges, isto é, filhos do trovão,
depois André, Filipe, Bartolomeu,
Mateus, Tomé, Tiago, o filho de
Alfeu, Tadeu, Simão o zelota, e
Judas Iscariot, aquele que o
entregou . (Marcos, 3:13 a 19).257



Dados biográficos dos apóstolos

Pedro, André e Filipe eram filhos de
Betsaida, de onde vinham igualmente
Tiago e João, descendentes de Zebedeu.
Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua
esposa Cleofas, parenta de Maria, eram
nazarenos e amavam a Jesus desde a
infância, sendo muitas vezes chamados “os
irmãos do Senhor”, à vista de suas
profundas afinidades afetivas.



Dados biográficos dos apóstolos

Tomé descendia de um antigo pescador de
Dalmanuta, e Bartolomeu nascera de uma
família laboriosa de Caná da Galileia.
Simão, mais tarde denominado “o Zelote”,
deixara a sua terra de Canaã para dedicar-
se à pescaria, e somente um deles, Judas,
destoava um pouco desse concerto, pois
nascera em Iscariotes e se consagrara ao
pequeno comércio em Cafarnaum, no qual
vendia peixes e quinquilharias.



AndréEmbora menos proeminente que seu
irmão (Pedro), André está presente no
denominado milagre da multiplicação dos
pães de Jesus e à fala apocalíptica do
monte das Oliveiras. [...] De acordo com a
tradição medieval tardia, André foi
martirizado pela crucificação numa cruz
em forma de xis, que mais tarde aparece
na bandeira da Grã-Bretanha
representando a Escócia, de que André é o
padroeiro

Luciene



Bartolomeu/Natanael Bartolomeu seria o patronímico [apelido de família] de
Natanael. Mais tarde a tradição atribuiu um Evangelho
apócrifo a Bartolomeu e descreveu suas atividades
missionárias no Egito, na Pérsia, na Índia e na Armênia,
onde consta que teria sido martirizado, sendo esfolado
vivo. Por isto é patrono dos curtidores.

O notável testemunho de Jesus a seu respeito (João, 1:47)
deixa transparecer o perfil de alguém que serviu a Lei e
aos profetas não apenas para orientar suas esperanças
na gloria de Israel, mas também para desenvolver em
seu íntimo uma espiritualidade frutífera, determinada
pelas diretrizes da sabedoria divina, sobre o qual
comenta o Apóstolo Tiago (Tiago, 3:7

Luciane



Nasceu em Betsaida, Galileia. Era pescador. Jesus o
convidou para ser seu apóstolo quando o encontrou
em Betânia, no além Jordão, onde João Batista
batizava. “Depois do desen- carne [da desencarnação]
do Mestre ficou em Jerusalém até a dispersão dos
apóstolos, indo, segundo a tradição, pregar o
Evangelho na Frígia, recanto da Ásia Menor, ao sul de
Bitínia [...]”.

Filipe, apregoou Cristo nas Gálias e nas nações
vizinhas, trazendo seus bárbaros, que estavam em
trevas, à luz do entendimento e ao porto da fé. Mais
tarde, foi apedrejado, crucificado e morto em
Hierápolis, uma cidade da Frígia, onde foi sepultado
de cabeça para baixo, ao lado de suas filhas(...)

Filipe

Anelise



Nasceu em Betsaida, na Galileia. É autor do quarto
Evangelho, de três cartas/epístolas destinadas aos cristãos e
do livro Apocalipse. O seu Evangelho difere dos outros três,
chamados sinópticos ou semelhantes, porque a narrativa de
João enfoca mais o aspecto espiritual da mensagem de Jesus.
João considerava-se o discípulo amado (João, 13:23; 20:2 e 26;
21:7 e 20), afirmação admissível, se generalizada.

Era muito jovem à época do Mestre, e, na crucificação, foi
designado por Jesus para tomar conta de Maria.

(...) foi exilado na Ilha de Patmos, escrevendo aí o
Apocalipse. Morreu idoso, tomando conta da igreja que ali
existia, possivelmente no ano 100 da Era Cristã.

MACEDO, Roberto. Vocabulário histórico geográfico dos romances de
Emmanuel, It. João, p.44-46

João, Filho de Zebedeu ou João Evangelista

Sonhemar



Roda de conversa 





Nesta jornada, como surgiu o chamado de 
Jesus em meu caminho?



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


