
86 - Jesus e os amigos

“Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém 
a vida pelos seus amigos.” 

— Jesus. (JOÃO, capítulo 15, versículo 13.)

Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a 
realidade de sua imensa afeição pela Humanidade.

Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação.

Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e 
de amor. 

A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa 
jubilosa de um lar. 



Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de 
seus discípulos. 

Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes 
imortais. Através das lições evangélicas, nota-se lhe o esforço para ser 
entendido em sua infinita capacidade de amar. 

A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. 
Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um...

Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta 
o Mestre o supremo abandono. 

Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e 
seguidores.

Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido.

Judas entregou-o com um beijo.



Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o três vezes.

João e Tiago dormiram no Horto.

Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações 
injustas. Mesmo depois da Ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais.

Quando estiveres na “porta estreita”, dilatando as conquistas da vida 
eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos. 

Não te compreenderiam; no entanto, não deixes de amá-los. São crianças. E 
toda criança teme e exige muito.

XAVIER, Francisco Cândido. Caminho Verdade e vida, 
pelo Espírito Emmanuel. Item 86
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Apóstolo e 

Discípulo

Qual é a diferença?

Por  Thaís Dutra



Objetivo

• Explanar sobre as características de Discípulo e 
Apóstolo

• Mostrar como surgiram os 12 apóstolos



Conceitos

DISCÍPULO x APÓSTOLO



Discípulo

Segundo o dicionário:

• Quem estuda, aluno;

• Aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos;

Exemplo: Sócrates ensinava a seus discípulos seu método da

maiêutica.

• Aluno, seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho (de

seu mestre).

Exemplo: os discípulos de Freud fundaram várias escolas

psicanalíticas.

• Seguidor devotado (das ideias, conselho ou exemplo de outro).



Apóstolo

Segundo o dicionário:

• Substantivo: Cada um dos 12 discípulos de Jesus Cristo,
encarregados de difundir a palavra de Deus.

• Membro da igreja que primeiro pregou a fé cristã em
determinado país ou região. Exemplo: Anchieta, o
apóstolo do Brasil)

• Aquele que se dedica à defesa e propagação de uma
doutrina ou ideal.



Discípulo x Apóstolo
Significado bíblico

• Discípulo

Vem do grego mathetes (μαθητης), que significa “Aprendiz,
Aluno, Seguidor”

• Apóstolo

Vem do grego apostolos (αποστολος) que deriva do verbo
apostellein, que significa “enviado, mensageiro”



Discípulos

• Os 12 discípulos seguiram a Jesus Cristo, aprenderam com
Ele, e foram treinados por Ele. Após a ressurreição e a
ascensão de Jesus, Ele enviou os discípulos ao mundo.

(Mateus 28:18-20)

pt.wikipedia.org/wiki/Disc%C3%ADpulos_de_Cristo



Apóstolos

"Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de
orar, e passou a noite orando a Deus. E quando
amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu
doze dentre eles, aos quais deu também o nome de
apóstolos."

(Lc 6.12-13).



A palavra Apóstolo

• Em seu significado, apóstolo quer dizer “aquele que se
prepara para sair em grande missão.”

• É a junção de duas palavras gregas:
/Apo/ sair de um lugar;
/stolos/ mensageiros especiais que vestiam uma roupa
especial antes de sair em viagem para ofício.



“Jesus chamou seus 12 apóstolos e 
lhes deu autoridade.” 

Mt 19-1.

Os 12 discípulos 
tornaram-se apóstolos. 
Antes, aprendizes. Depois, 
seus representantes, 

Ou seja...



Todo apóstolo é também discípulo

Mas nem todo discípulo é apóstolo



Mestre e os discípulos



Os Apóstolos
de Jesus.



[...] Jesus se encontrava nas
circunvizinhanças da cidadezinha de
Cafarnaum, como se procurasse, com
viva atenção, algum amigo que
estivesse à sua espera.

Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e
se dirigiu, resolutamente, a um grupo alegre de
pescadores, como se, de antemão, os conhecesse a todos.

3 - Primeiras pregações



— Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de
Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu
Reino na Terra!

Jesus aproximou-se do grupo
e, assim que dois deles
desembarcaram em terra,
falou-lhes com amizade:

exclamaram respeitosamente:

— Sede bem-vindo!…

http://bibliadocaminho.com/ocaminho/Tematica/BI/P/BiP23.1.htm
http://bibliadocaminho.com/ocaminho/Tematica/BI/A/BiA61.1.htm


— Recolho os impostos do povo, devidos a Herodes.

O Mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se
encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a
Intendência de Ântipas.

Entrou calmamente na coletoria e, avistando um
funcionário culto, conhecido publicano da cidade,
perguntou-lhe:

— Que fazes tu, Levi? [...]

http://bibliadocaminho.com/ocaminho/Tematica/BI/H/BiH23.1.htm#HerodesTetrarca
http://bibliadocaminho.com/ocaminho/Tematica/BI/M/BiM39.1.htm


— Senhor, estou pronto!…

— Então, vamos — disse Jesus, abraçando-o.

definir as 

dominaram 

Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, [...]  , 
atendeu, comovido:

— Queres vir comigo para recolher
os bens do Céu?

— perguntou-lhe Jesus, com
firmeza e doçura.



– Filhos de Zebedeu disse, bondoso —, desejais participar das 
alegrias da Boa Nova?!

4 – A Família Zebedeu

Na manhã que se seguiu [...] defronte
do Tiberíades, o Mestre se aproximou
de dois jovens que pescavam nas
margens e os convocou para o seu
apostolado.

Tiago e João, [...] , tomados de emoção se lançaram para ele, 
transbordantes de alegria:

– Mestre! Mestre! – exclamavam felizes.



—, logo após a instituição do 
teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um 
à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras 
mais nobres do teu trono.

Jesus sorriu é obtemperou com gesto bondoso:

– Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do 
meu cálice! …

Salomé procurou o Messias no círculo dos 
seus primeiros discípulos.

– Senhor disse, atenciosa 



algum amigo que estivesse à sua espera.

como se, de antemão, os conhecesse a todos.

convido a trabalhar pela instituição de seu Reino na Terra!

publicano

Queres vir comigo para recolher os bens do Céu? 

Senhor, estou pronto!…

tomados de emoção

transbordantes de alegria

Mestre! Mestre! – exclamavam felizes

Vamos pensar um pouco



João 1:43-49

No dia seguinte quis Jesus ir à Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: 
Segue-me.

E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.

Filipe achou Natanael, e disse-lhe: Havemos 
achado aquele de quem Moisés escreveu na 
lei, e os profetas: Jesus de Nazaré, filho 
de José.

Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa 
boa de Nazaré? 

Disse-lhe Filipe: Vem, e vê. 



Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu, e 
disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da 
figueira.

Natanael respondeu, e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus; tu és o 
Rei de Israel.

João 1:43-49

Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse 
dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em 
quem não há falsidade.



Escolha dos Doze  (Mc 3: 13-19; Mt10:1-4; Lc 6:12-16)

Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais 
vieram para junto dele.

Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem 
com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar 
demônios.



Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu, e João,
seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do
trovão; André; Filipe; Bartolomeu; Mateus; Tomé; Tiago, filho de Alfeu;
Tadeu; Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu.

Estes são os doze que ele escolheu: 
(Mc 3: 13-19) 



Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai 
os demônios; de graça recebestes, de graça dai.

Missão dos Doze 
Mt 10;8



Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai 
os demônios; de graça recebestes, de graça dai.

Missão dos Doze 
Mt 10;8



Obrigado!!
Até o próximo encontro !


