


Facilitadoras: Elzi Nascimento
Elzita Melo Quinta27





Reflexão



Vinha 
de
luz

Cap 7

FCX/Emmanuel - FEB Editora



Aos discípulos
“Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus
e loucura para os gregos.” - Paulo. (I Coríntios, 1:23.)

A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando
às comunidades religiosas do Cristianismo que pregar é revelar a
grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias.
O homem que se internou pelo território estranho dos discursos,
sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se, cada
vez mais, ao ridículo e à negação.



Há muitos séculos prevalece o movimento
de filosofias utilitaristas. E, ainda agora,
não escasseiam orientadores que cogitam
da construção de palácios egoísticos à
base do magnetismo pessoal e psicólogos
que ensinam publicamente a sutil
exploração das massas.



É nesse quadro obscuro do desenvolvimento
intelectual da Terra que os aprendizes do
Cristo são expoentes da filosofia edificante
da renúncia e da bondade, revelando em
suas obras isoladas a experiência divina
dAquele que preferiu a crucificação ao
pacto com o mal.



Novos discípulos, por isso, vão surgindo,
além do sacerdócio organizado. Irmãos
dos sofredores, dos simples, dos
necessitados, os espiritistas cristãos
encontram obstáculos terríveis na
cultura intoxicada do século e no espírito
utilitário das idéias comodistas.



Há quase dois mil anos, Paulo de
Tarso aludia ao escândalo que a
atitude dos aprendizes espalhava
entre os judeus e à falsa impressão
de loucura que despertava nos
ânimos dos gregos.



Os tempos de agora são aqueles
mesmos que Jesus declarava chegados
ao Planeta; e os judeus e gregos,
atualizados hoje nos negocistas
desonestos e nos intelectuais vaidosos,
prosseguem na mesma posição do
início.



Entre eles surge o continuador do Mestre,
transmitindo-lhe o ensinamento com o
verbo santificado pelas ações testemunhais.
Aparecem dificuldades, sarcasmos e
conflitos.
O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza.



O comercialismo da avareza permanecerá
com o escândalo e a instrução envenenada
demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe
são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante,
amando, exemplificando e educando com o
Libertador imortal.

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 diárias sinalizam a vivência
dos princípios de Jesus?



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

4.4.4.9 Tiago, Filho de Zebedeu ou Tiago Maior

4.4.4.10 Tiago, Filho de Alfeu ou Tiago Menor

4.4.4.11 Simão ou Semeão O Zelote

4.4.4.12 Tomé ou Dídimo

Roda de conversa

Tema 4.4



Dados biográficos dos apóstolos



Os Doze 

Apóstolos
Filipe

André Bartolomeu

Mateus

JUDAS

Tadeu

Judas

ISCARIOTES

João

Pedro

Tiago

menor

Simão

Tomé

Tiago Maior



Tiago, Filho de 
Zebedeu ou Tiago Maior

Tiago era pescador de profissão, nascido em Betsaida (Galileia),
irmão de João Evangelista, filhos de Zebedeu. Fazia parte do
círculo mais íntimo de Jesus.
Estava trabalhando no negócio encabeçado por seu pai quando
foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Tiago e João
formaram, ao lado de Pedro, o núcleo mais estreito de três entre
os Doze apóstolos: eles testemunharam a ressureição da filha de
Jairo, estiveram presentes à transfiguração e observaram (e em
parte dormiram enquanto ela ocorria) a agonia de Jesus em
Getsemâni. Ao que parece, Tiago e João expressavam-se
explosivamente, ou esperavam que Deus lançasse um súbito
julgamento sobre os inimigos de Jesus, porque foram apelidados
Boanerges (sons de trovões) [...].

Regina



Tiago, Filho de Alfeu ou 
Tiago Menor

Era filho de Alfeu e de Cleofas (parenta de Maria
Santíssima), portanto, irmão de Levi (Mateus).
Quase nada se sabe sobre Tiago Menor, do ponto de
vista das Escrituras, além do simples registro do seu
nome no rol dos apóstolos e do fato de ser filho de Alfeu
e ser irmão de um certo José (Mateus, 10:3 e Marcos,
15:40). O sobrenome “menor”, talvez por ser ele de baixa
estatura. Há indicações que ele teria permanecido
sempre em Jerusalém, dirigindo a Igreja, até o final da
sua existência.
A sua posição na igreja serviu muito para facilitar a
mudança dos judeus para o Cristianismo
A tradição informa que Tiago, filho de Alfeu, morreu
em Jerusalém, após martírio “por ocasião do motim dos
judeus, no ano 62 d.C. Ana Maria



Era chamado de o zelote porque, possivelmente, pertencia à
seita ou movimento revolucionário, cujos membros se auto
denominavam zelotes, zelosos, ou zeladores, que permaneceu
ativo durante todo o século I d.C., na Palestina romana e,
portanto, durante o tempo do ministério de Jesus. Essa seita
ultranacionalista lutava para libertar Israel do jugo romano.

Possivelmente vivia da profissão de pescador.

Parece que o apóstolo nasceu ou habitou Canaã, daí
ser também cha- mado Simão, o Cananeu (Mateus,
10:4; Marcos, 3:18). Se Simão “[...] era um zelote no
sentido político ou no sentido religioso é questão de
algum debate [...].

Ieda

Simão ou Semeão O Zelote



Tomé, ou Thomas no grego, era chamado Dídimo, o
Gêmeo, embora se desconheça registros do seu irmão (ou
irmã) gêmeo. Descendente de antigo pescador de
Dalmanuta, não seguiu, no entanto, essa profissão.

“Ficou famoso por duvidar da ressurreição de Jesus,
afirmando que só vendo, acreditaria. Jesus, então, apareceu-
lhe, oito dias depois, mostrando-lhe as cicatrizes dos pés e
das mãos e a chaga do lado.

Julga-se que Tomé foi pregar, após a dispersão, o
Evangelho aos persas, hindus e árabes” [...].

Ana Paula/Elzi

Tomé ou Dídimo



Personalidades controversas



Qual a Identificação?

1. André:
✓ organizador
✓ metódico 
✓ previsível



Qual a Identificação?

2. Bartolomeu/Natanael:

✓ comunicador
✓ tradicionalista 
✓ sensível
✓ fácil relacionamento 
✓ divertido 
✓ felicidade acima dos resultados



Qual a Identificação?

3. Filipe:

✓ detalhista,
✓ organizador 
✓ metódico
✓ sistemático



Qual a Identificação?

4. João Evangelista

✓ comunicador 
✓ sensível 
✓ bom relacionamento
✓ confiável



Qual a Identificação?

5. Judas Iscariotes

✓ idealizador
✓ criativo
✓ intuitivo 
✓ futurista
✓ organizador 
✓ eficiente
✓ habilidoso 
✓ financista



Qual a Identificação?

6. Judas Tadeu

✓ coração grande
✓ bom 
✓ generoso
✓ sensibilidade 
✓ simplicidade
✓ prestativo



Qual a Identificação?

7. Mateus ou Levi

✓ comunicador
✓ bom relacionamento
✓ generoso
✓ financista



Qual a Identificação?

8. Pedro
✓ autosuficiente
✓ impulsivo  
✓ explosivo     
✓ Temperamento forte/difícil   
✓ prático
✓ senso de urgência
✓ motivação 
✓ realizador 



Qual a Identificação?

9. Tiago Maior

✓ idealizador
✓ um pensador 
✓ criativo 
✓ intuitivo
✓ equilibrado 
✓ flexível 



Qual a Identificação?

10. Tiago Menor

✓ coração grande
✓ bom 
✓ generoso
✓ sensibilidade 
✓ simplicidade
✓ prestativo



Qual a Identificação?

11. Simão, O Zelote

✓ nacionalista
✓ índole inflamada   
✓ revolucionário radical
✓ rebelde
✓ impulsivo
✓ prático
✓ leal 



Qual a Identificação?

12. Tomé

✓ organizador 
✓ metódico
✓ leal 
✓ responsável 
✓ detalhista 
✓ analítico  
✓ incrédulo



Personalidades controversas

"Também eu te digo que tu és 
Pedro, e sobre esta pedra edificarei 
minha Igreja(...)"                                                                      

Mateus 16:18

Bíblia de Jerusalém p.



Roda de conversa 





Jesus em meu caminho: mudou o quê e como ?



Pauta para o próximo
estudo!





Prece



Até a próxima!
Obrigada pela atenção!


