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Adiante de vós
“Mas ide dizer a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a
Galiléia.” - (Marcos, 16:7.)

É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade
sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito
normal.
Comumente, em se elevando a experiência para maiores
demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o
ânimo, de imediato. Converte-se a segurança em
indecisão, a alegria em desalento.



Multipliquem-se os obstáculos e surgirá
dolorosa incerteza.

Os aprendizes, no entanto, não devem
olvidar a sublime promessa do princípio,
quando o pastor recompunha o rebanho
disperso.



Quando os companheiros, depois da
Ressurreição, refletiam no futuro, oscilando
entre a dúvida e a perplexidade, eis que o
Mensageiro do Mestre lhes endereça aviso
salutar, assegurando que o Senhor
marcharia adiante dos amigos, para a
Galiléia, onde aguardaria os amados
colaboradores, a fim de assentarem as bases
profundas do trabalho evangélico no porvir.



Não nos cabe esquecer que, nas primeiras providências
do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos
companheiros nos testemunhos santificantes.
E assim acontece, invariavelmente, no transcurso dos
séculos.
O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra
redentora, contando com o esforço dos cooperadores
apenas nas particularidades minúsculas do celeste
serviço...
.



Não vos entregueis às sombras da
indecisão quando permanecerdes sozinhos
ou quando o trabalho se agrave na estrada
comum. Ide, confiantes e otimistas, às
provações salutares ou às tarefas
dilacerantes que esperam por nosso
concurso e ação.



Decerto, não seremos quinhoados por facilidades
deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda
estabelece lamentáveis prisões, mas sigamos felizes
no encalço das obrigações que nos competem,
conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já
seguiu adiante de nós...

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 inibições diárias sinalizam dificuldades
para o aprendiz do Cristo?



O EVANGELHO REDIVIVO
Tema 4.4 

4.4  Os apóstolos de Jesus. A missão dos apóstolos



4.4  Os apóstolos de Jesus. A missão dos apóstolos

4.4.4.6 Judas Tadeu, Tadeu ou Lebeu

4.4.4.7 Mateus ou Levi

4.4.4.8 Pedro, Simão, Simão Pedro ou Cefas

Roda de conversa

Tema 4.4



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



Os Doze 

Apóstolos
Filipe

André Bartolomeu

Mateus

JUDAS

Tadeu

Judas

ISCARIOTES

João

Pedro

Tiago

menor

Simão

Tomé

Tiago Maior



Judas Tadeu
Os nomes Tadeu ou Lebeu têm o mesmo
significado: “[…] Lebeu vem do hebreu, e do
aramaico leb, coração, e Tadeu se deriva do
aramaico thad, que quer dizer seio de mãe,
significando, ambos, filho amado [...].
Judas Tadeu é identificado pela tradição
antiga como o autor da Epístola de Judas,
na qual refere a si mesmo como “irmão de
Tiago” [Tiago filho de Alfeu],

João Luiz



Mateus ou Levi era filho de Alfeu e de Cléofas,
tendo como irmão Tiago Menor. Nasceu na
Galileia e era publicano (cobrador de impostos),
estabelecido em Cafarnaum. É um dos
apóstolos presentes à ressureição. A tradição diz
que Mateus pregou o Evangelho aos judeus, não
se afastando da região onde nasceu e viveu. Daí
ser o seu Evangelho repleto de hebraísmos.

O nome publicano se estendeu mais tarde a
todos os que administravam o dinheiro público
e aos agentes subalternos. Hoje esse termo se
emprega em sentido pejorativo para designar os
financistas e os agentes pouco escrupulosos de
negócios

Mateus, Levi

Selme



Pescador em Cafarnaum, na Galileia, era irmão do apóstolo André.
“Pedro é forma grega da palavra aramaica Cefas (João, 1:42; I
Coríntios, 1:12; 3:22; 9:5; 15:5; Gálatas, 1:18; 2:9,11,14) que quer dizer
rocha, nome que Jesus deu a Simão, Atos dos apóstolos, 15:14; II Pedro
1:1, quando este compareceu pela primeira vez a sua presença (João,
1:42).”283 É também conhecido como Simão Bar-Jonas, que significa
Simão, filho de Jonas (Mateus, 16:18). Pedro, Tiago e João Evangelista
faziam parte do círculo íntimo de Jesus, participando dos mais
importantes atos do Mestre.

Pedro recebeu três chamamentos de Jesus: o primeiro para ser seu
discípulo (João, 1:40 e seguintes); o segundo para acompanhá-lo em
sua missão de pregar o Evangelho (Mateus, 4:19; Marcos, 1:17; Lucas,
5:10); o terceiro chamado de Jesus a Pedro é para ser o seu apóstolo
(Mateus, 10:2; Marcos, 3:14,16; Lucas, 6:13,14)

Pedro, Simão, Simão Pedro ou Cefas

Eliane



Roda de conversa 





Jesus em meu caminho tem modificado o quê?



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


