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Livro Levantar e Seguir

LEVANTAR E SEGUIR

“E passando, viu Levi, filho de Alpheu e

disse-lhe: - Segue-me. E, levantando-se,

o seguiu.” Marcos: -2 – 14



É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus

deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande

movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir.

- André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador.

- Mateus levanta-se para segui-Lo.

- Os paralíticos que retomam a saúde se erguem e andam.

- Lázaro atende-Lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro.

- Em dolorosas peregrinações e profundos esforços de

vontade, Paulo de Tarso, procura seguir o Mestre Divino, entre

açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de

Damasco.



Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos,

acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o

serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no

trabalho e no sacrifício.

Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito

religioso dos últimos tempos.

A maioria dos cristãos vai adaptando, em quase todos os seus

trabalhos, a lei do menor esforço.

Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus, no conforto das

poltronas acolhedoras, outros fazem preces por intermédio dos

discos.



Há os que desejam comprar a tranquilidade celestial com as

espórtulas generosas, como também os que sem nenhum

trabalho, em si próprios, aguardam por intervenções sobrenaturais

dos Mensageiros de Cristo pelo bem estar de sua vida.

Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas

ao culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho.

Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é

o nosso lema.

EMMANUEL



TEMA 11

- A escolha dos quatro primeiros discípulos 
(Mt., 4:18-22). 

- O chamado de Mateus 

(Mt., 9:9)

- Jesus ensina e cura 
(Mt., 4:23-25)



IDEIAS PRINCIPAIS 

Os quatro primeiros apóstolos: a 

família amorosa de Jesus

Jesus ensina, exemplificando



Mateus – 4:18-22

18. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois

irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam

a rede ao mar, pois eram pescadores.

19. Disse-lhes: “Segui-me e eu farei de vós pescadores de

homens.”

20. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram.

21. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos: Tiago, filho

de Zebedeu, e seu irmão, João, no barco com o pai Zebedeu, a

consertar as redes. E os chamou.

22. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram.



O COLÉGIO APOSTOLAR DE JESUS

➢Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão;

➢Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão;

➢Filipe e Bartolomeu;

➢Tomé e Mateus, o publicano;

➢Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu;

➢Simão, o Zelota, e

➢Judas Iscariotes, aquele que o entregou.

Mateus, 10:1-4 ; Marcos, 3:14-19;  Lucas, 6:13-16

constituído de 

doze apóstolos: 



“Jesus chamou a equipe dos apóstolos (...)

para erguê-los à condição de amigos fiéis,

capazes de abençoar, confortar, instruir e

servir ao povo que, em todas as latitudes

da Terra, lhe constitui a amorosa família do

coração.”

XAVIER. F. C. e VIEIRA, W. Estude e viva. 

Por diversos Espíritos. Cap. 39. 

A EQUIPE DOS APÓSTOLOS



18. Estando ele a caminhar junto ao mar da

Galileia, viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro,

e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar,

pois eram pescadores

eram de BETSAIDA, que

se traduz como “casa de

pesca”, era uma aldeia

quase insignificante



21. Continuando a caminhar, viu outros

dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e

seu irmão, João, no barco com o pai

Zebedeu, a consertar as redes. E os

chamou.

Os quatro primeiros chamados

18. Estando ele a caminhar junto ao mar

da Galileia, viu dois irmãos: Simão,

chamado Pedro, e seu irmão André, que

lançavam a rede ao mar, pois eram

pescadores.



LEVANTAR E SEGUIR

Por todos os recantos onde 

Jesus deixou o sinal de sua 

passagem, houve sempre grande 

movimentação no que se refere 

ao ato de levantar e seguir. 



Quantas 

vezes já caiu 

e levantou 

para a seu 

próprio 

crescimento?



LEVANTAR E SEGUIR JESUS

➢ André e Tiago: deixam as redes e segue

➢ Mateus: levanta e segue

➢ Os paralíticos se erguem e andam.

➢ Lázaro: levanta-se do sepulcro.

➢ Paulo de Tarso: levantado, às portas de Damasco, segue

➢ Numerosos discípulos: ergueram-se para o serviço da

redenção



O chamado de Mateus - 9:9

9. Indo adiante, viu Jesus um homem

chamado Mateus, sentado na coletoria de

impostos, e disse-lhe: “Segue-me”. Este

levantando-se, o seguiu.

Mateus, também conhecido como

Levi, era irmão de Tiago menor

(ambos filhos de Alfeu).

(Mc. 2:14) 



Mateus, o publicano

De toda a dominação romana, o imposto foi

o que os judeus aceitavam com mais

dificuldade e o que causou mais irritação

entre eles.

Os judeus tinham, portanto, horror ao

imposto e, em consequência, a todos os

que se encarregavam de arrecadá-lo



O chamado de Mateus

9:9

Por que Jesus 

escolheria uma pessoa 

com esse histórico 

para integrar o seu 

colégio apostolar?



O chamado de Mateus

9:9

➢ Mateus (ou Levi), não se enquadrava

no conceito genérico que o povo

aplicava aos publicanos.

➢ Levi, era homem de espírito voltado

para as coisas de Deus;

➢ Nenhuma religião do seu tempo o

havia atraído, porque todas elas eram

exclusivistas, mercantilizadas, não

falavam à alma, nem ao coração, nem à

inteligência, pregavam falsidades em

vez de anunciarem a Verdade.





JESUS ensina e cura - Mt. 4:23-25



Mateus. 4:23-25

23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas,

pregando o Evangelho do Reino e curando qualquer doença ou

enfermidade do povo.

24. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, de modo que lhe

traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e

atormentados por enfermidades, bem como endemoninhados,

lunáticos e paralíticos. E ele os curava.

25. Seguiam-no multidões numerosas vindas da Galileia, da

Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da Transjordânia.



Jesus inicia a sua missão de transmitir o

seu Evangelho ao povo, às autoridades

e aos sacerdotes.

Estabelecia no Planeta, a partir daquele

momento, uma revolução que,

infelizmente, ainda se prolonga por

séculos: a revolução do Amor

Jesus ensina ...



➢ Curava as doenças do corpo e da alma de

todos os necessitados que se colocavam sob

o raio da sua bondade e misericórdia.

Jesus ensina e dá exemplo

➢ O Cristo demonstrou que só o Amor, em

todas as suas formas de expressão pode

modificar o ser humano para melhor.

➢ Ensinava e exemplificava



Ensinar e dar exemplo



O ensino nas Sinagogas

A vida de Jesus, sua reputação como autor de milagres e notável

mestre bíblico, qualificavam-no a pregar nas sinagogas, apesar

de provavelmente não ter recebido instrução formal que se exigia

para tal posição.



O ensino nas Sinagogas

➢ O culto nas sinagogas usualmente consistia de oração, louvor,

leitura das Escrituras e exposição feita por algum rabino ou

outra pessoa competente.

➢ Sinagoga (do grego synagoge) é denominação dada ao local de

reunião, adoração ou de representação da fé judaica.

➢ Difere de Templo (do hebraico hekal = casa grande), cujo

significado é bem mais amplo, por ser considerado, literalmente, “a

Casa de Yahweh (Javé).



Além disto, a casa da oração realizava importante função social [...]

era ponto de reunião onde o povo podia congregar-se sempre que

fosse necessário aconselhar-se sobre importantes negócios da

comunidade. DOUGLAS, J. J. (Organizador). Novo dicionário bíblico. 

A Sinagoga

Servia como substituto do

templo. Não havia altar e a

oração e a leitura da Torah

tomavam o lugar do sacrifício.



➢ O Templo apresentava diferenças acentuadas:

➢ tamanho, altura, largura e forma das pedras das paredes, colunas

e do edifício

➢ estrutura retangular com uma ampla varanda

➢ tipo de telhado; localização (em local mais elevado, um monte, por

exemplo)

Templo de Artêmis, em Éfeso



O primeiro, o Templo de Jerusalém, situava-se no cume do Monte

Moriá (também chamado Monte do Templo), a leste de Jerusalém.

Foi construído no reinado de Salomão, cerca de mil anos antes

de Cristo

O PRIMEIRO TEMPLO

Os judeus tiveram dois

templos, ambos situados

em Jerusalém, considerada

a cidade santa.



O SEGUNDO TEMPLO

➢ O segundo templo foi construído após o retorno do

cativeiro da Babilônia, entre 535 e 516 a.C., no mesmo local

onde situava o primeiro templo.

➢ Neste templo não tinha a Arca da Aliança e outros objetos

símbolos da fé judaica: óleo e fogo sagrado, Tábuas da Lei, o

cajado de Abraão, etc.

➢ Foi destruído no ano 70 d.C. por Tito, imperador romano



CONCLUSÃO

Perguntemos a nós mesmos se estamos

seguindo a Jesus ou apenas ao culto externo do

Evangelho porque levantar e renovar-se ainda

é o nosso lema.

Quando Jesus chama a si Pedro, André,

Tiago, João e Mateus, é que já lhes conhecia

as disposições íntimas e sabia que eles o

acompanhariam e que desempenhariam a

missão que planejava confiar-lhes



JESUS PODE  

PLANEJAR E CONFIAR 

TAREFAS PARA VOCÊ 

ATENDER AO SEU 

CHAMADO?


