
OS	  APÓSTOLOS	  
�  Pedro—Também conhecido como Simão. Seu nome foi mudado para Cefas, que significa “pedra”. 
Ele conduziu seu trabalho evangelístico entre os judeus e escreveu os livros de 1 e 2 Pedro. Também é 
possível que tenha ajudado a escrever o Evangelho de Marcos. 

�  André—Era irmão de Pedro e apresentou Pedro a Jesus (João 1:40–42). Esses irmãos eram 
pescadores de Betsaida. 

�  Tiago—Era irmão de João. Ambos eram filhos de Zebedeu e Salomé e trabalhavam com o pai em 
Betsaida. Às vezes chamado de “o Maior”, Tiago pregou em Jerusalém e na Judeia. Foi decapitado por 
Herodes, no ano 44 d.C., tornando-se o primeiro mártir entre os apóstolos. 

�  João—Era irmão de Tiago. Ambos eram pescadores, juntamente com o pai (Marcos 1:19, 20). Jesus 
chamou os dois irmãos de “Filhos do Trovão” (Marcos 3:17). João trabalhou com as igrejas da Ásia 
Menor, especialmente Éfeso. No ano 95 d.C., ele foi exilado em Patmos, onde registrou o Apocalipse. 
Entre seus escritos também estão o Evangelho de João e as Epístolas de 1, 2 e 3 João. 

�  Filipe—Era de Betsaida. Falou de Jesus a Natanael (João 1:44-46). 

�  Bartolomeu—Provavelmente era o Natanael do relato do Evangelho de João (João 1:44-46). Era de 
Caná da Galileia. 

�  Tomé—Também chamado de Dídimo (“o gêmeo”) (João 11:16; 20:24; 21:2). Sua casa ficava na 
Galileia. Os cristãos da Síria o aclamaram fundador da igreja naquele país; ele também pode ter 
estabelecido igrejas na Pérsia e Índia. 

�  Mateus—Também conhecido como Levi, filho de Alfeu (Mateus 9:9; Marcos 2:14). Era de 
Cafarnaum e servia como coletor de impostos do governo romano. 

�  Tiago—Às vezes chamado de “o Menor”, este Tiago era filho de Alfeu e Maria (Mateus 10:3; 27:56). 
(Seriam Tiago e Mateus irmãos? Não sabemos.) Era da Galileia e escreveu o Livro de Tiago. 

�  Tadeu—Filho de Tiago, também era chamado de Judas (Mateus 10:3; Lucas 6:16). Era galileu. 

�  Simão,	  o	  zelote—Também conhecido como o cananeu, outra palavra para “zelote”, transliterada 
de um termo aramaico. Simão era da Galileia. 

�  Judas	   Iscariotes—“Iscariotes” provavelmente indica que ele era da cidade de Quiriote, na 
Judeia. Traiu Jesus e depois cometeu suicídio. 

�  Matias—Após a morte de Judas, Matias foi escolhido por sorteio para substituí-lo (Atos 1:26). 
Sabemos a partir de Atos 1:22 que Matias estivera com Jesus e Seus discípulos “começando no batismo de 
João, até ao dia em que dentre nós [Jesus] foi levado às alturas”. 

�  Paulo—Saulo, mais tarde Paulo, um perseguidor da igreja, foi chamado para ser um apóstolo 
especial para os gentios (Romanos 11:13; 1 Coríntios 1:1; 9:1; 15:9; 2 Coríntios 12:12; Gálatas 1:1; 1 Timóteo 
2:7). Jesus apareceu a ele na estrada para Damasco. Ele escreveu uma vasta porção do Novo Testamento. 

 
 

Os apóstolos foram mensageiros especiais do Senhor, nomeados por Ele, os quais puderam dar testemunho pessoal de Sua vida e 
ressurreição. Quando Judas Iscariotes foi substituído, o novo apóstolo deveria ser alguém que tivesse estado com Jesus e Seus 
seguidores por todo o Seu ministério na terra (Atos 1:21). Mais tarde, Cristo apareceu a Paulo para qualificá-lo a se tornar um 
apóstolo aos gentios (veja 1 Coríntios 15:8). Algumas informações alistadas aqui foram extraídas de Frank L. Cox, “The Glorious 
Company of the Apostles” (“A Gloriosa Companhia dos Apóstolos”), The Minister’s Monthly. Fevereiro de 1960, p. 254. 
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