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Na trilha do Mestre

Passando adiante dali, 

Jesus viu um homem, 

chamado Mateus, sentado 

na coletoria, e diz-lhe: 

Segue-me. Após levantar-

se, ele o seguiu   
(Mateus 9:9)

Texto publicado em Bênção de Paz. Ed. GEEM. Cap. 2 



É importante verificar que o Mestre não

estabelece condições para que o discípulo

lhe compartilhe a jornada.

Não pergunta se ele se julga dotado com a 

força conveniente...

Se é fraco de espírito...

Se é demasiado imperfeito...

Se sofre em família...

Se possui débitos a solver...

Se padece tentações...



.
Se está acusado de alguma falta...

Se retém valores de educação...

Se é rico ou pobre de possibilidades 

materiais...

O Senhor diz apenas "segue-me", como quem 

afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente 

a segui-lo, será suprido de socorros eficientes, 

em todas as suas necessidades.

A lição é clara e expressiva. Reflitamos nela 

para que não venhamos a permanecer na 

sombra da indecisão

Texto publicado em Bênção de Paz. Ed. GEEM. Cap. 2                         

Extraído de “Evangelho Por Emmanuel, Comentários ao Evangelho de 

Mateus”, F.C. Xavier, FEB, 1ª ed, 2013, pág. 315, Coord. Por Saulo César R. 

da Silva. (Reformador, fev. 1965, p. 26) 
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4.4.4.5 Judas Iscariote ou Iscariotes

➢“O Mestre, a seu ver, era

demasiadamente humilde e generoso

para vencer sozinho, por entre a

maldade e a violência”

XAVIER, F.C. Boa nova. Cap. 24. Ed. FEB

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 



4.4.4.5 JUDAS ISCARIOTES

➢ Era originário de Kerioth (ou Carioth),
localidade da Judeia, sendo filho de Simão
Iscariote (João, 13:2).

➢ Era comerciante de pequeno negócio no qual
vendia peixes e quinquilharias, em Cafarnaum.
Segundo as tradições, este apóstolo foi
designado para cuidar do dinheiro comum
(espécie de tesoureiro) do colégio apostolar,
“[...] cujos escassos recursos se destinavam a
esmolas. Transportava o saco alongado
(bolsa), que habitualmente israelitas atavam à
cinta, para recolher pecúnia.” (João, 12:6; 13:29).

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 



➢ Não obstante amoroso, Judas era, muita vez,
estouvado e inquieto.

➢ Apaixonara-se pelos ideais do Messias,
......Sentia-se dono da Boa Nova e, pelo
desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe
tomava a dianteira nas deliberações
importantes.

➢ Foi assim que organizou a primeira bolsa de
fundos da comunhão apostólica .......(Xavier,
Francisco Cândido. A caminho da luz)

JUDAS ISCARIOTES

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 



Judas Tadeu também participou da tentiva de

expulsão do espírito que subjugava o jovem:

- Filhos, das trevas, semente de Belzebu –

brada Tadeu, com a voz rouca e os olhos

injetados – por quem és, abandona a tua vítima!

FRANCO, Divaldo P. Luz do mundo. Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Cap. 04

4.4.4.6 Judas Tadeu, Tadeu ou Lebeu, filho de 

Alfeu

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 



JUDAS TADEU

As referências evangélicas sobre o apóstolo são:

➢ Mateus, 10:3;

➢ Marcos, 3:18;

➢ João, 14:22;

➢ Lucas, 6:16;

➢ Atos dos apóstolos, 1:13.

➢ 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 [...].”

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 



JUDAS TADEU

[...].” 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], “[...] que foi escrita a uma igreja ou

grupo de igrejas desconheci- das para combater o

perigo representado por certos mestres

carismáticos que estavam pregando e praticando

libertinagem moral.

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 



4.4.4.7 Mateus ou Levi, filho de Alfeu

➢ Filho de Alfeu e Maria de Cléofas, era

portanto irmão de Tiago menor e Judas Tadeu.

Eram primos de Jesus e passavam como “seus

irmãos”.

FRANCO, Divaldo P. Primícias do Reino. Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Cap. 11

4.4 - OS APÓSTOLOS DE JESUS. 
A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

➢Mateus ou Levi era filho de Alfeu e de Cléofas, 

tendo como irmão Tiago Menor. 



1
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Mateus ou Levi 

➢Nasceu na Galileia e era publicano (cobrador de 

impostos), estabelecido em Cafarnaum.

E, passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado 

na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E, 

levantando-se, o seguiu. Marcos 2:14

E Jesus, passando adiante dali, 

viu assentado na alfândega um 

homem,  chamado Mateus, 

e disse-lhe:  Segue-me. 

E ele, levantando-se, o seguiu.  

Mateus 9:9

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/2/14+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/9/9+


4.4.4.8 Pedro, Simão, Simão Pedro ou Cefas

➢Pedro, irmão de André é muito lembrado pelo

episódio, anunciado por Jesus, de que ele o

negaria por três vezes (Mateus. 26: 69 a 75)

➢Era filho de certo Bar Jonas; era natural de de

Betsaida (Jo., 1:44) localidade próxima ao lago

de Genesaré, também chamado Tiberíades;

FRANCO, Divaldo P. Primícias do Reino. Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Cap. 11

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 



Pedro, Simão, Simão Pedro ou Cefas

➢Era pescador, em associação com seu irmão André
e também com Tiago e João, mais conhecidos como
filhos de Zebedeu,

➢Sabemos que foi casado a partir do episódio da
cura de sua sogra por Jesus, embora não haja
referencia a sua esposa (Mt.,8:14).

➢Sabemos também que a certo tempo se instalou
em Carfanaum (Mc., 1:29).

FRANCO, Divaldo P. Primícias do Reino. Pelo Espírito Amélia Rodrigues. Cap. 11

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 



Simão Pedro

➢ “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).”

➢ É também conhecido como Simão Bar-Jonas,

que significa Simão, filho de Jonas (Mateus,

16:18). Em suas epístolas, Pedro apenas se

autointitula apóstolo ou servo.

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 



Simão Pedro
➢Pedro, Tiago e João Evangelista faziam parte

do círculo íntimo de Jesus, participando dos mais

importantes atos do Mestre.

➢Nascido em Betsaida (João, 1:44), mudou-se

para Cafarnaum onde, com a família, fixou

residência.

➢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);

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 



Simão Pedro
➢O terceiro chamado de Jesus a Pedro é para ser o

seu apóstolo (Mateus, 10:2; Marcos, 3:14,16; Lucas, 6:13,14).

➢O apóstolo se destaca dos demais membros do

Colégio apostolar pela sua dedicação, ardor à causa,

vigor físico, coragem e impetuosidade de ânimo.

➢Com certeza, era a “rocha”, como denominou Cristo.

➢Pedro escreveu duas epístolas que refletem seu

caráter e amor ao Cristo.

➢Outras informações a respeito do venerável apóstolo

são encontradas em Atos dos apóstolos, escrito por

Lucas.

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 



Simão Pedro

➢ Pedro foi morto em Roma, crucificado de cabeça

para baixo, no ano de 64 d.C., durante a

perseguição de Nero aos cristãos.

➢ A forma de crucificação do apóstolo foi, segundo

a tradição, escolhida por ele mesmo, que não

se julgava digno de morrer como Jesus morreu.

➢ Supõe-se que o seu túmulo se encontra sob a

catedral de São Pedro, no Vaticano

4.4.4 – DADOS BIOGRÁFICOS DOS APÓSTOLOS. 
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