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SÉRIE: JESUS - SUA PESSOA,
OBRA E ENSINO
JESUS ESCOLHE OS 12 APÓSTOLOS
Marcos 3.13-19
3.13 Depois, subiu ao monte e chamou os que
ele mesmo quis, e vieram para junto dele.
3.14 Então, designou doze para estarem com
ele e para os enviar a pregar
3.15
e a exercer a autoridade de expelir
demônios.
3.16 Eis os doze que designou: Simão, a quem
acrescentou o nome de Pedro;
3.17 Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
aos quais deu o nome de Boanerges, que quer
dizer: filhos do trovão;
3.18 André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé,
Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote,
3.19 e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu.

Noite

3. É AOS COMUNS
3.16
Eis os doze que designou: Simão, a quem
acrescentou o nome de Pedro;
3.17 Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos
quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer: filhos
do trovão;
3.18 André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago,
filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote,
3.19 e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu

4. PRECEDE UM CUSTO
João 21.18,19
21.18 Em verdade, em verdade te digo que, quando
eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por
onde querias; quando, porém, fores velho, estenderás
as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não
queres.
21.19 Disse isto para significar com que gênero de
morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de
assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me.

5. TEM UM IMPACTO

A ESCOLHA DE DEUS...
1. É SOBERANA
3.13 Depois, subiu ao monte e chamou os que
ele mesmo quis, e vieram para junto dele.

2. TEM PROPÓSITO
3.14 Então, designou doze para estarem com
ele e para os enviar a pregar
3.15
e a exercer a autoridade de expelir
demônios.

Atos 4.13
Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que
eram homens iletrados e incultos, admiraram-se; e
reconheceram que haviam eles estado com Jesus.
Atos 17.6
Porém, não os encontrando, arrastaram Jasom e
alguns irmãos perante as autoridades, clamando:
Estes que têm transtornado o mundo chegaram
também aqui,
Apocalipse
21.14 A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e
estavam sobre estes os doze nomes dos doze
apóstolos do Cordeiro.
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