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Leitura de Harmonização



Eia agora

“Eia agora, vós 

que dizeis... 

amanhã...”
(Tiago, 4:13)

FCX/EMMANUEL.

Fonte Viva.Cap. 119



Agora é o momento decisivo para fazer o

bem.

Amanhã, provavelmente...

O amigo terá desaparecido.

A dificuldade estará maior.

A moléstia terá ficado mais grave.

A ferida, possivelmente, mostrar-se-á mais

crescida de extensão.



O problema talvez surja mais complicado.

A oportunidade de ajudar não se fará

repetida.

A boa semente plantada agora é uma

garantia da produção valiosa no porvir.

A palavra útil pronunciada sem detença,

será sempre uma luz no quadro em que vives.

Se, desejas ser desculpado de alguma

falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste
e revela o teu propósito de reajustamento.



Se te propões auxiliar o companheiro,

ajuda-o sem demora para que a benção de teu

concurso fraterno responda às necessidades de

teu irmão, com a desejável eficiência.

Não durmas sobre a possibilidade de

fazer o melhor.

Não te mantenhas na expectativa

inoperante, quando podes contribuir em favor da

alegria e da paz.



A dádiva tardia tem gosto de fel.

“Eia agora” — diz-nos o Evangelho, na

palavra apostólica.

Adiar o bem que podemos realizar é

desaproveitar o tempo e furtar do Senhor.

Chico Xavier/Emmanuel 



Prece Inicial



TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”



4.4   OS APÓSTOLOS DE JESUS. 

A MISSÃO DOS APÓSTOLOS

4.4.4 Dados Biográficos 

dos apóstolos



Referências evangélicas sobre o apóstolo

Tiago Maior:

➢ Mateus, 4:21 e 10:3;

➢ Marcos, 3:17;

➢ Lucas, 6:17;

➢ Atos dos apóstolos, 1:13.

➢ Tiago era pescador de profissão, nascido em

Betsaida (Galileia), irmão de João Evangelista,

filhos de Zebedeu.

➢ Fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus.



➢Quatro pessoas no Novo Testamento têm o

nome Tiago (grego Iakobos), que é uma de duas

formas gregas do nome hebraico Jacó (a outra

sendo a simples transliteração Iakob).

➢Como Jacó era um ancestral referenciado em

Israel, Tiago foi um nome comum entre os

judeus no período romano.

➢Tiago, filho de Zebedeu, era um pescador

galileu na área de Cafarnaum no mar da

Galileia, um sócio (juntamente com seu irmão

João) de Simão Pedro.



➢ 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) [...].

➢ Fora dos Evangelhos sinóticos, Tiago, filho

de Zebedeu, aparece somente em Atos.

Estava presente na sala superior com o

grupo que esperava Pentecostes.



➢A única outra referência a ele no Novo

Testamento é a notícia enigmática de que

Herodes (Agripa I) o havia matado.

➢Ele foi, assim, o segundo mártir registrado da

igreja (depois de Estêvão) e o primeiro do grupo

apostólico a morrer (com exceção de Judas

Iscariotes, que havia sido substituído como

apóstolo).

METZGER, Bruce M e COOGAN, Michael (Organizadores). Dicionário da bíblia. V. As 

pessoas e os lugares. P. 319



➢Referências evangélicas sobre Tiago Menor:

➢Mateus, 10:3;

➢Lucas, 6:15;

➢Marcos, 3:18;

➢Atos dos apóstolos, 1:13.

➢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.

➢ Os fundamentos de sua fé aliavam-se perfeitamente

com as ideias do Apóstolo Paulo como se evidencia

pela leitura de Gálatas, 2:9; Atos, 15:13, 21:20 [...].

➢ Como Paulo fazia-se tudo para todos, era judeu com

os judeus para ganhar os judeus.

➢ Havia admiração por ele entre os judeus, a ponto de

o apelidarem de “justo” [...].



➢ [...]. A última vez que o Novo Testamento se

refere a ele, é em Atos, 21:18, onde se diz que

o Apóstolo Paulo havia ido à sua casa, em

Jerusalém, 58 d.C.

➢A tradição informa que Tiago, filho de Alfeu,

morreu em Jerusalém, após martírio “por

ocasião do motim dos judeus, no ano 62 d.C

DAVIS, John. Novo dicionário da bíblia. It. Tiago, p. 1215-1216. 



4.4.4.11 Simão ou Simeão, o Zelote

➢ Referências evangélicas sobre o apóstolo:

➢ Mateus, 10.9;

➢ Marcos, 3.18;

➢ Lucas, 6.15 e

➢ Atos dos Apóstolos, 1.13.

➢ Era chamado assim porque pertencia à seita

dos zelotes, zelosos, ou zeladores, seita

ultranacionalista e não-religiosa, a qual lutava

para a libertação de Israel do jugo romano.

➢ Vivia da profissão de pescador.



Simão ou Simeão, o Zelote

➢ O apóstolo São Simão, também chamado

Zelote, nasceu em Caná, na Galileia [daí ser

chamado também de Simão, o Cananeu], onde

Jesus, nas bodas transformou a água em vinho.

➢ Foi um dos doze primeiros apóstolos

escolhidos por Jesus Cristo, conforme o

Evangelho de São Lucas: “Nesses dias, Jesus

foi para a montanha a fim de rezar.

➢ E passou toda a noite em oração a Deus.



4.4.4.12 Tomé o Dídimo

➢ As referências evangélicas sobre o apóstolo

Tomé são:

➢ Mateus, 10:3;

➢ Marcos, 3:18;

➢ Lucas, 6:15

➢ Atos dos apóstolos, 1:13.

➢ Tomé, ou Thomas no grego, era chamado

Dídimo, o Gêmeo, embora se desconheça

registros do seu irmão (ou irmã) gêmeo.



Tomé o Dídimo

➢ Descendente de antigo pescador de

Dalmanuta, não seguiu, no entanto, essa

profissão. (Xavier, F.C. Boa nova. cap. 05 p 35)

➢ “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” [...] (SCHUTEL, Cairbar. Vida e Atos dos Apóstolos.

It. Filipe e Tomé p 237)



REFLEXÃO

“Eia agora” — diz-nos o Evangelho, na palavra

apostólica.

Adiar o bem que podemos realizar é

desaproveitar o tempo e furtar do Senhor.



TEMA 4

“O Evangelho de Jesus e a 

Doutrina Espírita”

4.4.4 – DADOS 

BIOGRÁFICOS DOS 

APÓSTOLOS

APONTAMENTOS 

FINAIS... 

Próximo 

encontro...



Prece Final


