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Mateus 10

� 1 E, chamando a si os seus doze discípulos, 
deu-lhes autoridade sobre os espíritos 
imundos, para expulsarem, e para curarem toda 
sorte de doenças e enfermidades.

� 2 Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes: 
primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu 
irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu 
irmão;

� 3 Felipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o 
publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu;

� 4 Simão Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele 
que o traiu.



Os doze e sua missão

Durante algum tempo, os discípulos se dedicaram ao 
aprendizado junto ao Mestre. Espíritos de alto 
progresso espiritual, fácil lhes foi assimilar as 
lições que Jesus lhes ministrava diariamente, não 
só pelas palavras, como também pelo exemplo.

Fortificados pela fé que Jesus lhes acendera nos 
corações, estavam preparados para continuar a 
obra evangélica, que Jesus lhes confiaria.

Percorrendo os ásperos caminhos da terra, quando 
as dificuldades pareciam tornar-se insustentáveis, 
lembravam -se das ternas exortações e dos 
conselhos do Mestre  e adquiriam novo alento para 
perseverarem até o fim, na difusão da Boa Nova.



Os Apóstolos do Cristo
� Pedro
� André
� Tiago Maior
� João
� Filipe
� Bartolomeu
� Tomé
� Mateus
� Tiago Menor
� Judas Tadeu
� Simão o Zelote
� Judas Iscariotes

(substituído por 
Matias)



Diferença entre Apóstolo e Discípulo

� Apóstolo : palavra derivada do grego que 
significa enviado . Jesus escolheu doze 
apóstolos e os enviou para diversos 
lugares para pregarem a chegada da 
"Boa Nova".

� Discípulo : palavra derivada do latim que 
significa aluno . Jesus tinha em uma 
época de sua vida 70 discípulos, além 
dos doze apóstolos para ajudá-lo.



Pedro

Natural de Betsaida, 
pescador, homem 

simples e bondoso, 
porém quando irritado, 
enérgico e, por vezes, 

violento. Os seus 
sentimentos variavam 
muito. Tinha inúmeras 

amizades. Foi o primeiro 
a ter o privilégio de ouvir 
o "segue-me" de Jesus.



André

Natural de Betsaida, 
irmão de Pedro. Era 

pescador de 
profissão. Quando 

conheceu Jesus era 
discípulo de João 

Batista.



Tiago Maior

Irmão de João, filho de 
Zebedeu. Sua mãe 

chamava-se Salomé. 
Foi o primeiro mártir 
do colégio apostolar.



João

Irmão de Tiago, foi aquele 
que ficou realmente à 

direita de Jesus no 
Reino de seu amor. Foi o 
último a se despedir da 
Terra. Morreu em Éfeso 

com quase um século de 
existência e oitenta anos 
de vivência cristã. Foi o 
discípulo que tinha no 
coração algo mais que 
faltava aos outros, de 

maneira a atrair a 
atenção do Mestre.



Filipe

Natural de Betsaida, 
pescador como André 

e Pedro. Era muito 
cauteloso, nunca 

aceitava idéias sem 
que primeiro 

examinasse suas 
propriedades. Tinha 
verdadeira vigilância 

contra a influência dos 
outros para consigo.



Bartolomeu

Também conhecido 
como Natanael. 

Natural de Caná na 
Galileia, pescador 
companheiro de 

Pedro. Era um homem 
de qualidades nobres, 
e que desde criança 

sua personalidade era 
marcada por 

tendências políticas.



Tomé

Possuidor de certa cultura 
tinha um raciocínio fácil e 

compreendia as coisas 
com impressionante 

rapidez. Também 
conhecido por Dídimo. Ele 

se esforçava para crer 
sem examinar, mas algo 
interior o advertia de que 
nascemos com os olhos 
para verificar por onde 

deveremos passar.



Mateus

Também chamado de 
Levi, era publicano, ou 

seja, coletor de 
impostos. Possuía 
grande cultura. Em 
seu Evangelho há 

mais ênfase ao 
aspecto humano e 

genealógico de Jesus. 



Tiago Menor

Filho de Alfeu, entendia 
com maior eficiência 

as escrituras sagradas 
que Moisés compilou. 
Serviu de ponte entre 
os cristãos primitivos 

e os judeus 
conservadores. Tinha 
muita influência nas 

sinagogas.



Judas Tadeu

Natural da Galileia era o 
discípulo misterioso, 
que mais parecia um 

gigante, de qualidades 
exuberantes de 
coração. Era um 

pouco comedido. As 
coisas do passado o 

fascinavam.



Simão o Zelote

Era um homem político, 
que pertencia a um 
partido nacionalista 

fundado por Judas, o 
Galileu. Era 

conhecedor de muitas 
leis. Freqüentava as 

sinagogas sem 
compromissos. 

Aspirava ver seu povo 
livre do julgo romano.



Judas Iscariotes

É conhecido como o 
traidor. Era conhecedor 
das escrituras, gostava 

de certo modo da 
grandeza. Geralmente 
estava deprimido. Por 

várias vezes sentia que 
todos os companheiros 

eram seus inimigos. 
Tinha medo de ser traído 

pelos seus parceiros 
mais íntimos e nunca 

confiara em seus 
próprios pais.



Matias

Era um dos numerosos 
discípulos que seguiram 
Jesus, desde o começo 
de sua vida pública. Foi 
testemunha de Jesus e 
viveu todo o drama da 

paixão, morte e 
ressurreição. Ele foi o 

escolhido para ocupar o 
lugar de Judas 

Iscariotes. Sua Eleição 
foi descrita nos Atos 

dos Apóstolos 
1: 21-26.



Mateus 10

� 5 A estes doze enviou Jesus, e ordenou -lhes, 
dizendo: Não ireis aos gentios, nem entrareis 
em cidade de samaritanos;

� 6 mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de 
Israel;



A difusão da Boa Nova

Jesus ordena a seus discípulos que se dirijam antes  
aos que já estavam em condições de entender os 
novos ensinamentos. Os israelitas eram, 
naturalmente, os indicados para primeiro 
receberem o Evangelho, dado o longo preparo 
espiritual a que a lei de Moisés os tinha 
submetido. Dirigindo-se a eles, os discípulos 
encontrariam um terreno propício à semeadura. 
Ao passo que se procurassem em primeiro lugar 
os outros povos, as dificuldades para a difusão do 
Evangelho seriam maiores, pois, ainda não 
estavam à altura de suas lições.

Com o tempo, todos os povos se preparariam 
convenientemente e, então, surgiriam novos 
trabalhadores, que lhes levariam as claridades do 
Evangelho.



Mateus 10

� 7 e indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos 
céus.



Inicio dos trabalhos de regeneração humana

O Reino dos Céus está dentro de nossos corações e 
ao nosso alcance. É inútil ir procurá-lo mais longe . 
Caracteriza-se pela bondade, pelo amor fraterno 
entre todos, pelo acolhimento, amparo e proteção 
aos que sofrem. O coração, livre dos ódios, de 
remorsos, de cobiça, de ambições descabidas; e 
capaz de amar a todos os homens, sem distinção 
de cor, de classe social, de raças, de credos 
políticos ou religiosos. 

E depois de termos realizado o reino dos céus dentr o 
de nós, fácil será concretizá-lo na face de nosso 
planeta. Jesus faz menção ao começo dos 
trabalhos de regeneração da humanidade pela 
observância das leis divinas, quando manda a seus 
discípulos que preguem estar próximo o Reino dos 
Céus.



Mateus 10

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



Resumo dos trabalhos dos Discípulos

Curai os enfermos, isto é, ensinai que a morte não 
existe e que do outro lado do túmulo o espírito 
continua com sua vida eterna.

Limpai os leprosos, isto é, ensinai aos pecadores a  se 
regenerarem e esclarecei os ignorantes sobre as 
coisas divinas.

Expeli os demônios, isto é, encaminhai os espíritos  
obsessores concitando-os ao perdão e à pratica do 
bem.

E nunca aceiteis, a paga do bem que espalhastes, um a 
vez que o Pai, que está nos céus, não põe preço em 
sua misericórdia.



Mateus 10

� 9 Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem 
de cobre, em vossos cintos;

� 10 nem de alforje para o caminho, nem de duas 
túnicas, nem de alparcas, nem de bordão; 
porque digno é o trabalhador do seu alimento.

� 11 Em qualquer cidade ou aldeia em que 
entrardes, procurai saber quem nela é digno, e 
hospedai-vos aí até que vos retireis.

� 12 E, ao entrardes na casa, saudai-a;
� 13 se a casa for digna, desça sobre ela a vossa 

paz; mas, se não for digna, torne para vós a 
vossa paz.



Acima de tudo, o discípulo fiel deve confiar na Pro vidência 
Divina. O Senhor da seara não deixará os seus obrei ros 
sem o necessário para sua manutenção. 

Além disso, o discípulo do Evangelho ensina os povo s a se 
libertarem da matéria. 

A evangelização das criaturas deve ser a principal 
preocupação dos discípulos sinceros.

Os discípulos tinham de ir de aldeia em aldeia e de  cidade 
em cidade pregando o Evangelho. 

Somente dispunham da palavra oral para tornarem 
conhecido o Evangelho. 

Forçoso lhes era, procurarem almas caritativas que os 
hospedassem gratuitamente. Não só era uma 
oportunidade para essas almas exercerem a caridade 
para com os viajores sem recursos, como também era 
um testemunho que os discípulos davam de sua fé em 
Deus.

Evangelho – Lição Divina



Mateus 10

� 14 E, se ninguém vos receber, nem ouvir as 
vossas palavras, saindo daquela casa ou 
daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés.



Os preceitos de Jesus visam eliminar do seio da 
grande família humana, todos os motivos que 
separam os seus membros.  Jesus não ordena que 
seus discípulos forcem a consciência daqueles que 
não os querem ouvir; mas que se afastem deles, 
sem discutirem.

Mandando que seus discípulos sacudissem o pó dos 
sapatos ao deixarem os que os repelissem, é como 
se lhes dissesse: “Mostrai aos vossos irmãos que 
vos enxotarem ou vos contradizerem que nenhuma 
da idéias deles conseguiu abalar a vossa fé; e que 
deles não guardais o menor ressentimento.”

O Evangelho não poderá ser imposto pela 
força, mas pelo amor



Mateus 10

� 15 Em verdade vos digo que, no dia do juízo, 
haverá menos rigor para a terra de Sodoma e 
Gomorra do que para aquela cidade. 



Jesus nos demonstra que toda aquisição de 
conhecimentos acarreta aumento de 
responsabilidade. E cada um experimentará o rigor d a 
Justiça Divina de acordo com o grau de 
conhecimentos que tiver adquirido. Assim sendo, 
ninguém carregará um fardo mais pesado do que 
suas forças o permitirem. Todos aqueles que são 
chamados a participar das alegrias do Evangelho, 
construindo seus destinos à luz dos ensinamentos de  
Jesus, é porque já estão em situação de poderem 
atender ao chamado.

Furtando-se ao trabalho divino estaremos protelando  o  
progresso espiritual e acumulando sofrimentos para 
o futuro.

Responsabilidades      Grau de Conhecimento
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